إبطال الحيل
سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمبده ورؾمقًمف حمٛمد ،وقمغم آًمهف
وصحبف أمجٕملم..
أُم٤م سمٕمد..
قمز ّ
ظمػما ووم٘مٝمف ذم اًمهدنـ ،وأن نرزىمٜمه٤م ومرىم٤م ًٟمًه٤م ٟمٛمٞمهز سمهف سمهلم احلهؼ
ومٜمس٠مل اهلل ّ -
وضمؾ -أن جيٕمٚمٜم٤م ممـ أراد سمف ً
واًمب٤مـمؾ ،وسملم اًمسٜم٦م واًمبدقم٦م ،وسملم اهلدى واًمْمالل ،وأن ٓ نٙمٚمٜم٤م ٕٟمٗمسٜم٤م ـمروم٦م قملم..
هذه اًمدورة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ أىمدم اًمدورات يمام ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ إن مل شمٙمـ أىمدُمٝم٤م ،وإين أقمت٘مد أن أٟمٗمع ُم٤م نٙمقن ذم
ْ
وطمِمهد أصمه٤مر
قمٛم٧م سمف اًمبٚمقى ،أو سمدقم٦م اٟمتنمت قمٜمد اًمٜم٤مس،
اًمدورات هق سمح٨م ُمس٤مئؾ حمددة أو ٟم٤مزًم٦م ،أو أُمر َّ
ومٞمٝم٤م  ،ومجع يمالم اًمٕمٚمامء قمٜمٝم٤م ،ويمِمػ اًمِمبٝم٤مت قمٜمٝم٤م طمتك شمزول سم٢مذن اهلل .وم٢من هذا أٟمٗمع ُم٤م نٙمهقن ذم اًمهدورات:
ٕن أصقل يمت٥م اًمٕمٚمؿ حتت٤مج إمم صحب٦م أؾمت٤مذ وـمقل زُمه٤من .أُمه٤م أظمهذه٤م سم؛هقم٦م :وم٢مٟمهف ناه اًمٓم٤مًمه٥م واعمٕمٚمهؿ
قمز ّ
وضمؾَّٟ -مزًمف اهلل قمغم صمالث قمنمهنـ ؾمهٜم٦م
واعمجتٛمع :ومال سمد ومٞمٝم٤م أن شم١مظمذ قمغم ُمٙم٨م طمتك شمرؾمخ ،ومٙمالم اهلل ّ -
َّ٤مس َقم َغم ُم ْٙم ٍ
وىم٤ملَ ﴿ :و ُىم ْرآ ًٟمً٤م َوم َر ْىمٜمََ٤م ُه ًمِتَ ْ٘م َر َأ ُه َقم َغم اًمٜمَّ ِ
ْ٨م﴾ .
ُ
( )1

وشمرو وُمداوُم٦م وصؼم .أُم٤م هذه اًمدورات ومتٙمقن ذم ُمس٠مًم٦م ،وإن اًمسٚمػ عم٤م اسمتٚمقا
وم٠مصقل اًمٕمٚمؿ حتت٤مج إمم شم٠م ٍّن
ٍّ
سمٛمس٠مًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن واٟمتنم اًمٙمالم ومٞمٝم٤م :قم٘مدوا ُم٤م نِمبف هذه اًمدورات ،وأًمٗمقا اًمٙمت٥م اعمتخّمّم٦م ومٞمٝم٤م ،ويمِمهٗمقا
اًمِمبٝم٤مت ،ويمثٗمقا اًمٙمالم ومٞمٝم٤م طمتك ىم٤مُم٧م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس ،صمؿ اٟمٙمِمٗم٧م سمٕمد ذًمؽ ،ومٝمذا أٟمٗمع ُم٤م نٙمقن .وقمٚمامؤٟم٤م
شمٙمٚمٛمقا قمـ هذه اًمدورات طمتك نستٗم٤مد ُمٜمٝم٤م أقمٔمؿ وم٤مئدةٕ :هن٤م ؾمالح ذو طمدنـ ،وم٢مذا مل نٜمتٗمع ُمٜمٝم٤م سمٗم٤مئدة وم٘مد شما
اًمٓم٤مًم٥م :إذ إٟمف ن٠مظمذ اًمٕمٚمؿ سم؛قم٦م ،صمؿ نٔمـ أٟمف ىمد رؾمخ ومٞمف وطمّمؾ ،واًمٕمٚمؿ ٓ نّمٚمح هٙمذا ،وهذا اًمٙمت٤مب اًمذي
سملم أندنٜم٤م ذم هذه اًمدورة هق شمٙمٛمٚم٦م ًمٚمٙمت٤مب اًمذي يم٤من ذم اًمدورة اعم٤مضٞم٦م ،وهق يمت٤مب اسمـ وض٤مح -رمحف اهلل -وم٢من
( )2

ـمقائػ ُمـ اًمٜم٤مس ،ذيمر ومٞمف سمهدع
يمت٤مب اسمـ وض٤مح قمٔمٞمؿ اًمؼميم٦م يمثػم أصم٤مر ذم سمٞم٤من اًمسٜم٦م واًمبدقم٦م ،وذيمر ومٞمف سمد َع
َ

) (1اإلرساء.106 :
( )2حمٛمد سمـ وض٤مح سمـ َسم ِزنع ،أسمق قمبد اهلل اعمرواين ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ُمقمم ص٤مطم٥م إٟمدًمس قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٕم٤مون٦م اًمداظمؾ ،ص٤مطم٥م يمت٤مب
"اًمبدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م" وًمد ؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ اًمٗمريض :يم٤من قم٤معم٤م سم٤محلدن٨م ،سمّمػما سمٓمرىمف وقمٚمٚمف ،يمثػم احلٙم٤من٦م قمـ اًمٕمب٤مد،
ورقم٤م ،زاهدا ،صبقرا قمغم ٟمنم اًمٕمٚمؿُ ،متٕمٗمٗم٤مٟ ،مٗمع اهلل أهؾ إٟمدًمس سمف .وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 13
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إبطال الحيل
اعمتٗم٘مٝم٦م واًمدقم٤مة واًمققم٤مظ واًم٘مّم٤مص ،واًم٘مراء اًمذنـ ن٘مرؤون اًم٘مرآن سم٤مٕحل٤من ،وسمدع اعم٘م٤مشمٚملم وسمدع أهؾ ِ
احلسب٦م،
وآصم٤مرا قمٔمٞمٛم٦م ٓ ختٗم٤ميمؿ.
أنْم٤م اًمسٜمـ ذم ذًمؽ ،وذيمر همرسم٦م اإلؾمالم
وذيمر ً
ً
آصم٤مرا قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ،وهل ـم٤مئٗم٦م
وًمٙمـ هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٓمقائػ مل حيِمد أصم٤مر ومٞمٝم٤م وذم سمدقمتٝم٤م ،وإٟمام ذيمر ً
اعمٗمتلم اعمتّمبلم ًمٚمٗمتقى وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس أُمر دنٜمٝمؿ ،ومٝمذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ أظمٓمر اًمٓمقائػ ،وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م ٟمٗم ًٕم٤م ،وضره٤م
سم٤مًمغ :ومج٤مء هذا اًمٙمت٤مب ٕيب قمبد اهلل قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان سمـ سمٓم٦م اًمٕمٙمؼمي يم٠مٟمف شمٙمٛمٚم٦م ًمٙمته٤مب
( )3

وض٤مح ،وٟمص قمغم اًمسٜم٦م ذم اًمٗمتقى ،و َُمـ اًمذي نستحؼ اؾمؿ اعمٗمتل احل٘مٞم٘مل ،وسمدع اعمٗمتلم وظم٤مص٦م سمدقم٦م احلٞمؾ
اسمـ َّ
ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م اًمسالُم٦مٕ -ن أظمب٨م سمدع اعمٗمتلم سمدقم٦م اًم٘مقل سم٤مًمرأي ذم دنـ اهلل وشمرك إصمر وسمدقم٦م اًمتح٤منؾ قمغمذنٕم٦م اهلل.
وض٤مح شمقذم ؾمٜم٦م ؾمهبع
وُمـ اعمقاوم٘م٤مت أن سملم ووم٤مة اًمرضمٚملم ُمئ٦م قم٤مم سم٤مًمتامم واًمٙمامل :وم٢من أسم٤م قمبد اهلل حمٛمد سمـ َّ
وصمامٟملم وُمئتلم ،وأسمق قمبد اهلل اًمث٤مين قمبٞمد اهلل اسمـ سمٓم٦م اًمٕمٙمؼمي شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟمهلم وصمهالث ُمئه٦م ،وأ ًَّمهػ ههذا
اًمٙمت٤مب اًمذي نٕمتؼم ُمـ أصقل اإلؾمالم وهق يمت٤مب قمٔمٞمؿ اًم٘مدر ٟمٗمٞمس.
وؾمب٥م هذا اًمٙمت٤مب أن ومتقى ُقمرض٧م قمٚمٞمف ويم٤من ذم اًمٕمراق ،ويم٤من اسمـ سمٓم٦م اًمٕمٙمؼمي أ َُّم ً٤مرا سم٤معمٕمروف هن٤م ًء قمـ
اعمٜمٙمر قم٤معمً٤م شم٘مٞمًّ٤م قم٤مسمدًً ا ،ويم٤من ٓ نسٙمـ سمٖمداد وإٟمام نسٙمـ قمٙمؼما ،وهل سمٚمدة ًمٞمس٧م سمبٕمٞمدة قمهـ سمٖمهداد ،ويمه٤من ىمهد
اقمتزل ذ اًمٜم٤مس ،وآشم٤مهؿ ظمؼمه أٟمف نٜمنم إ ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واًمٕمٚمؿ ،وًمٙمٜمف ُمٕمتزل ذم هذه اًمبٚمهدة،
ومس ِئؾ -رمحف اهلل -قمـ رضمؾ طمٚمػ سم٤مًمٓمالق صمال ًصم٤م أن ن٘متؾ ومال ًٟمً٤م ُمـ اًمٜم٤مس ،صمؿ إٟمف ٟمدم وذهبه٧م صمهقرة اًمِمهٞمٓم٤من،
ُ
وًمٙمـ اًمٓمالق قمغم أطمد اًم٘مقًملم ن٘مع ،ويمؾ َُمـ ؾم٠مًمف ُمـ أهؾ اًمٗمتٞم٤م ىم٤مل :ن٘مع اًمٓمالق ،طمتك وضمد ُمٗمت ًٞم٤م ومس٠مًمف وم٘م٤مل
ًمف :اًمٓمالق ن٘مع ،وًمٙمٜمل أطمت٤مل ًمؽ طمٞمٚم٦م طمتك ٓ شم٘مع ذم اًمٓمالق :وهق أن خت٤مًمع اعمرأة طمتك شمٜمحؾ قم٘مهدة اًمٜمٙمه٤مح،
زواضم٤م ضمدندًً ا ،وسمذًمؽ
وم٢مذا اٟمحٚم٧م قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح اٟمحٚم٧م ُمٕمٝم٤م نٛملم اًمٓمالق ،صمؿ شمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ُمرة أظمرى ،وشمتزوضمٝم٤م
ً
شمتخٚمص ُِمـ نٛمٞمٜمؽ هذا!!

( ) 3اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،اًمٕم٤مسمد اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ،ؿمٞمخ اًمٕمراق قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان أسمق قمبد اهلل اًمٕمٙمؼمي احلٜمبكم ،اسمـ سمٓم٦م .إُم٤مم ًمٙمٜمف
ذو أوه٤مم .حلؼ اًمبٖمقي ،واسمـ ص٤مقمد .يم٤من ّأُم٤مرا سم٤معمٕمروف ،ومل نبٚمٖمف ظمؼم ُمٜمٙمر :إٓ همػمهُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف" :اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى" ،و"اإلسم٤مٟم٦م
اًمّمٖمرى"ُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 529/ 16شمرمج٦م  ،)389وُمٞمزان آقمتدال ( 15 /3شمرمج٦م
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إبطال الحيل
ّ
وضمهؾ -ونبهدًمقن
قمهز
ومٚمام ؾمٛمع اسمـ سمٓم٦م -رمحف اهلل -هذه اًمٗمتقى اخلبٞمث٦م اعمزقمج٦م وأهنؿ نتح٤منٚمقن قمغم اهلل ّ -
دنٜمف :أ ًَّمػ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ،وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مشمٕم٦م وٟمٗمٞمس٦م وقمٛمٞم٘م٦م اًمت٠مصمػم ذم ٟمٗمس اعم١مُمـ اًمت٘مل ،وىمسٛمٝم٤م صمالصم٦م أىمس٤مم:
ُمنموطم٤م يم٤مُمالًًً ،مٙمـ ىمبؾ أن أسمهدأ ؾمهٛمٕمتؽ شم٘مهقل :ؾمه٠مًم٧م
اًم٘مسؿ إول :سمدأ ومٞمف ىم٤مئالًً :ؾم٠مسملم ًمؽ اجلقاب
ً
ُمٗمت ًٞم٤م ،واؾمؿ اعمٗمتل اٟمتنم سملم اًمٜم٤مس ،وٓ نٗمرىمقن سملم اًمّم٤مدق واًمٙم٤مذب واعمحت٤مل واعمتٚمبس هبذا اًمٗمـ ُمهـ همهػمه،
وم٘مبؾ أن أذح ًمؽ ضمقاب ُمس٠مًمتؽ ؾم٠مسملم ًمؽ َُمـ اعمٗمتل احل٘مٞم٘مل اًمذي نستحؼ هذا آؾمؿ؟ وُم٤م صهٗم٤مت اًمٗم٘مٞمهف
قمز ّ
وضمؾ ،وُم٤م
اًمذي جي٥م اًمٗمزع إًمٞمف وؾم١ماًمف وضمٕمٚمف سمٞمٜمؽ وسملم اهلل؟ وذًمؽ ٕن اًمٕم٤ممل نٙمقن سملم اًمٜم٤مس وسملم اهلل ّ -
اًمّمٗم٤مت احل٘مٞم٘م٦م ًمف طمتك ٓ نِمتبف اعمزنػ سم٤مًمّم٤مدق؟ وهذا اًم٘مسؿ إول وهق ٟمٗمٞمس ضمدًًّّ ا ،وهق ُمقضققمٜم٤م أن -
إن ؿم٤مء اهلل.-
اًم٘مسؿ اًمث٤مين :ذم ضمقاب ُمس٠مًم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مخلٚمع ،وعم٤مذا ذع اهلل اخلٚمع؟ وُم٤م احلٙمٛم٦م ُمٜمف؟ ويمٞمٗمٞم٦م هذه اًمٗمتقى ،أي
ومٞمام نتٕمٚمؼ سمجقاب اًمٗمتقى.
اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م :ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ قمٛمق ًُم٤م ،وذيمر أن احلٞمؾ هل ومس٤مد اًمدنـ واًمدٟمٞم٤م ،وشمٙمٚمؿ قمـ إسمٓم٤مل احلٞمؾ ،هذه
أىمس٤مم اًمٙمت٤مب اًمثالصم٦م.
واسمـ سمٓم٦م يمام ٓ خيٗم٤ميمؿ ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم ،وُمـ أقمٔمؿ يمتبف اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ،وهق ُمهـ أٟمٗمهس يمته٥م اًمٕم٘مٞمهدة،
واًمذي مل ن٘مرأ يمت٤مب اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى شمِمٙمؾ قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ :وم٢مٟمف طمِمد ومٞمف أصم٤مر واًمرد اًم٘مقي اًمسهٚمٞمؿ قمهغم
ؿمبف أهؾ اًمبدع ،وهق ُمٓمبقع ذم شمسع جمٚمدات ،ويمذًمؽ اإلسم٤مٟم٦م اًمّمٖمرى وهق ُمٚمخص ًمإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى ،وسمدأ سمٛمئتلم
أصمرا ،صمؿ ذيمر اًمب٤مب اًمث٤مين ذم اًمسٜم٦م ،واًمب٤مب اًمث٤مًم٨م ذم اًمبدع ،وم٘مد ىمسٛمف -شم٘مرنبً٤م -أرسمٕم٦م أىمس٤مم ،وًمف
وسمْمٕم٦م وصمالصملم ً
يمت٥م يمثػمة ٟمٗمٞمس٦م.
واحلٞمؾ أظمب٨م وأسمِمع ُم٤م نٙمقنٕ :هن٤م حت٤منؾ ذم دنـ اهلل :وم٢من اًم٘مرون اًمٗم٤مضٚم٦م -ىمرن اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ-
اًمذي اٟم٘مرض مجٝمقرهؿ شم٘مرن ًب٤م ؾمٜم٦م أرسمٕملم ُمـ اهلجرة ،ومل نبؼ إٓ أومراد ،وىمرن اًمت٤مسمٕملم اًمذي اٟم٘مهرض مجٝمهقرهؿ
شم٘مرنبً٤م ؾمٜم٦م صمامٟملم ُمـ اهلجرة ومل نبؼ إٓ أومراد ممـ ؿمٝمدوا اًمّمح٤مسم٦م ،واًم٘مرن اًمث٤مًمه٨م ىمهرن شمه٤مسمٕمل اًمته٤مسمٕملم اًمهذنـ

إبطال الحيل
اٟم٘مرضقا شم٘مرن ًب٤م ؾمٜم٦م ُمئ٦م وقمنمنـ ،ويمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ُ :م٤م ؾم٘مٓم٧م دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م وسم٘مل ُمـ اًم٘مرون اًمٗم٤مضهٚم٦م
()4

أطمد ،إذن اًم٘مرون اًمٗم ٤مضٚم٦م اعمٛمدوطم٦م ذم اًمقطمل اٟم٘مرض٧م يمٚمٝم٤م ىمبؾ ذه٤مب دوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م ،هذه اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمتل
زيم٤مه٤م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ٓ -نٕمرومقن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ احلٞمؾ ،سمؾ هؿ أـمٝمر وأرومع وأسمرأ ُمـ هذا اًمتالقم٥م اًمذي
طمّمؾ.
ًمٙمـ عم٤م ذهبقا وضٕمػ ٟمقر اًمٜمبقة ،وضٕمػ اخلػم ويمثر اًمنم واًمرأي :سمدأ اًمٙمالم ذم احلٞمؾ ،وأول َُمهـ أطمدصمهف
أهؾ اًمٙمقوم٦م ُمـ أهؾ اًمرأي ،وم٢مهنؿ أول َُمـ أطمدصمقا اًمٙمالم ذم احلٞمؾ ،وأًمٗمقا ذم ذًمؽ اعم١مًمٗم٤مت ،وُمـ أيم٤مسمرهؿ حمٛمد
سمـ احلسـ ومٚمف ُم١مًمػ اؾمٛمف يمت٤مب احلٞمؾ ،ىمد ضٛمٜمف اًم؛ظمز ذم اعمبسقطٕ :ن اعمبسقط ذح ؾمت٦م ُمهـ يمته٥م
( )5

( )6

حمٛمد سمـ احلسـ ،وذم آظمر اعم بسقط ذح يمت٤مب احلٞمؾ ،وىم٤مل :إن سمٕمض اًمٜم٤مس نٜمٗمل ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مب عمحٛمهد سمهـ
احلسـ ،وًمٙمـ هق عمحٛمد سمـ احلسـ ،وأظمذ نداومع قمـ احلٞمؾ ،وومٞمف يمالم ؾمٞمئ ،ويمذًمؽ ٟم٘مؾ احلٞمؾ قمـ أيب نقؾمػ

( )7

احلراين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل،
( ) 4شم٘مل اًمدنـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلا سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗم؛ ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ اًمْمالل،
وٟمٍم سمف أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج
اًمسٜم٦م .اٟمٔمر اًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 10 /7شمرمج٦م .)619
( ) 5حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ومرىمد ،اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمراق ،أسمق قمبد اهلل اًمِمٞمب٤مين ،اًمٙمقذم ،ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م .وًمد سمقاؾمط ،وٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م .وأظمذ قمـ
أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٕمض اًمٗم٘مف ،ومتؿ اًمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أيب نقؾمػ .وروى قمـ :أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وُمسٕمر ،وُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ،وإوزاقمل ،وُم٤مًمؽ سمـ
أٟمس .أظمذ قمٜمف اًمِم٤مومٕمل وم٠ميمثر ضمداُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وصمامٟملم وُمئ٦م سم٤مًمري .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 134 /9شمرمج٦م  ،)45ـمب٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء
ًمٚمِمػمازي (ص.)135 :
اعمٕمٛمر .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع ُمئ٦م ،وىمدم سمبٖمداد ذم
( )6اًمٗمْمؾ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ اًمٗمْمؾ اًم؛ظمز صمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري احلٜمٗمل اًمت٤مضمر أسمق اًمٕمب٤مس اًمٗم٘مٞمف َّ
ؾمٜم٦م قمنم ُمع أسمٞمف ًمٚمتج٤مرة .يم٤من صٚمب٤م ذم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦مُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اعمبسقط"ُ .م٤مت ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم وأرسمع ُمئ٦م.
اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 147/19شمرمج٦م  ،)76واجلقاهر اعمْمٞم٦م ( 694 /2شمرمج٦م .)1103
( ) 7اإلُم٤مم اعمجتٝمد ،اًمٕمالُم٦م اعمحدث ،ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة أسمق نقؾمػ ،نٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمبٞم٥م سمـ طمبٞمش سمـ ؾمٕمد سمـ سمجػم سمـ ُمٕم٤مون٦م
إٟمّم٤مري اًمٙمقذم .وًمد صمالث قمنمة وُمئ٦مً .مزم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وشمٗم٘مف سمف ،وهق أٟمبؾ شمالُمذشمف ،وأقمٚمٛمٝمؿ .خترج سمف أئٛم٦م يمٛمحٛمد سمـ احلسـ .ويم٤من
أسمقه وم٘مػماً ،مف طم٤مٟمقت ضٕمٞمػ ،ومٙم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م نتٕم٤مهد أسم٤م نقؾمػ سم٤مًمدراهؿُ ،مئ٦م سمٕمد ُمئ٦م .ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم أمحد :يم٤من أُمٞمؾ إمم اعمحدصملم ُمـ
أيب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمدُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمٜمتلم وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 535/ 8شمرمج٦م  ،)141واجلقاهر اعمْمٞم٦م ( 611 /3شمرمج٦م
.)1825

إبطال الحيل
وقمـ ؿمٞمخٝمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م ،واٟمتنم هذا ذم اًمٙمقوم٦م ،ومٙم٤مٟمقا حيت٤مًمقن قمغم إؾم٘م٤مط اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم :وهلذا يمثهر
شمِمٜمٞمع اًمسٚمػ قمٚمٞمٝمؿ ٕضمؾ سمدقم٦م اًم٘مقل سم٤مًمرأي واإلومت٤مء سم٤محلٞمؾ.
ضمدًّ ا (اًمدًمٞمؾ ذم سمٓمالن ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ) اًمذي ىم٤مل اسمـ اًم٘مهٞمؿ :
ن٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَّ َ٦م ذم يمت٤مسمف اًمٜمٗمٞمس ًّ
ُم٤م َطم َّر َر يمت٤م ًسم٤م يمام َطم َّر َر هذا اًمٙمت٤مب ،وهق ُمٙمٛمؾ ًمٙمت٤مب اسمـ سمٓم٦م وأيمثر ُم٤م ذم اسمـ سمٓم٦م أظمذه اسمـ َشم ْٞم ِٛم َّٞم َ٦م ،وىمد أًمػ اسمـ
َشم ْٞم ِٛم َّٞم َ٦م هذا اًمٙمت٤مب ِ
ًمٞمحٞم َل ُم٤م ورد قمـ اًمسٚمػ ُمـ إٟمٙمه٤مر احلٞمهؾ وسمٖمْمهف واًمهؼماءة ُمٜمٝمه٤م وسمِمه٤مقمتٝم٤م ،ن٘مهقل ؿمهٞمخ
( )8

اإلؾمالم :إن َُمـ شمدسمر إٟمٙم٤مر اًمسٚمػ قمغم احلٞمؾ أول ُم٤م فمٝمرت ،وٟم٘مؾ يمالم قمـ احلامدنـ واًمسهٗمٞم٤مٟملم وُم٤مًمهؽ
( )9

( )10

( ) 8حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أنقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمرنز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗم؛ اًمٜمحقي ،اًمٕم٤مرف.
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة ،وهل٩م
اسمـ ىمٞمؿ اجلقزن٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخسلم وؾمبع
ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدان٦م واًمٜمٝم٤من٦م ( ،)523 /18واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 170 /5شمرمج٦م .)600
( ) 9أُم٤م إول :ومٝمق :مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ دنٜم٤مر ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمبزاز ،اخلرىمل ،اًمبٓم٤مئٜملُ ،مقمم آل
رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ ،واسمـ أظم٧م محٞمد اًمٓمقنؾ .يم٤من سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل قمكم سمـ اعمدنٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم مح٤مد :وم٤مهتٛمقه ذم اًمدنـ .وىم٤مل
قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمديً :مق ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م :إٟمؽ متقت همداُ :م٤م ىمدر أن نزند ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘مف قم٤مسمد ،أصمب٧م
اًمٜم٤مس ذم صم٤مسم٧م ،وشمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرةُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 253 /7شمرمج٦م  ،)1482وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 444 /7شمرمج٦م .)168
وأُم٤م اًمث٤مين :ومٝمق :مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اًمثب٧م ،حمدث اًمقىم٧م ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرنر سمـ طم٤مزم اًمبٍمي،
إزرق اًمانر ،أطمد آقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجست٤منُ ،ؾمبل ضمده درهؿ ُمٜمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم
وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م ،رسمام دًمس .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 239 /7شمرمج٦م  ،)1481وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (456 /7
شمرمج٦م .)169
( ) 10أُم٤م إول :ومٝمق :ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُم؛وق اًمثقري أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُم٤مم احلٗم٤مظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ذم زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م
ؾمبع وشمسٕملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف قم٤مسمد إُم٤مم طمج٦م ،ويم٤من رسمام دًمسُ .م٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 154 /11شمرمج٦م  ،)2407وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 229 /7شمرمج٦م .)82
وأُم٤م اًمث٤مين :ومٝمق :ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،ـمٚم٥م
احلدن٨م وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤م ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ ،وقمٛمر دهرا ،وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف،
واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ،إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف
سم٤محلج ِ
قن -ضمبؾ سم٠مقمغم ُمٙم٦م.-
سم٠مظمرة ويم٤من رسمام دًمس ًمٙمـ قمـ اًمث٘م٤متُ .مقًمده سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ْ َ ُ
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 177 /11شمرمج٦م  ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 454 /8شمرمج٦م .)120

إبطال الحيل
وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ  ،وقمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وطمٗمص سمـ همٞم٤مث وذنؽ
( )12

( )11

( )13

()14

( )15

سمـ قمبد اهلل اًمٜمخٕمل ىمْم٤مة اًمٙمقوم٦م اًمثالصم٦م ،وأئٛم٦م اإلؾمالم يمٚمٝمؿ.
( )16

و َُمـ شم٠مُمؾ يمالُمٝمؿ ذم إٟمٙم٤مر اًمبدع قمرف أهن٤م ًمٞمس٧م ُمـ ُمس٤مئؾ آضمتٝم٤مد ،وًمٙمٜمٝم٤م سمدقم٦م ظمبٞمث٦م ،ويمالُمٝمؿ ومٞمٝم٤م
فمٝمرا ًمبٓمـ ،وىم٤مًمقا :إن هذه احلٞمؾ دمٕمؾ اإلؾمالم أرق ُمهـ صمهقب
ؿمدند طمتك ىم٤مًمقا :إن هذا احلٞمؾ شم٘مٚم٥م اإلؾمالم ً
اًمس٤مسمري( ،اًمس٤مسمري :اًمثقب اًمِمٗم٤مف) ،وىم٤مًمقا :إن هذه احلٞمؾ شمٜم٘مض اإلؾمالم قمروة قمروة :وًمهذًمؽ اؿمهتد ٟمٙمهػم
اًمسٚمػ قمٚمٞمٝمؿ واؿمتد حتذنرهؿٕ :هنؿ ريمبقا ؾمٜمـ اًمٞمٝمقد اًمذنـ اطمت٤مًمقا ومٛمسخٝمؿ اهلل ىمردة وظمٜم٤مزنر.

حي َٛمد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقم٤ممل أهؾ اًمِم٤مم ،أسمق قمٛمرو إوزاقملُ .مقًمده ذم طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م .يم٤من نسٙمـ سمٛمحٚم٦م
( )11قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ُ ْ
إوزاع ،وهل اًمٕم٘مٞمب٦م اًمّمٖمػمة فم٤مهر سم٤مب اًمٗمرادنس سمدُمِمؼ ،صمؿ حتقل إمم سمػموت ُمراسمٓم٤م هب٤م إمم أن ُم٤مت .يم٤من ظمػما ،وم٤مضالُ ،م٠مُمقٟم٤م يمثػم
اًمٕمٚمؿ واحلدن٨م واًمٗم٘مف ،طمج٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع ومخسلم وُمئ٦م .وىمٞمؾ :يم٤من ُمقًمده سمبٕمٚمبؽ .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 307 /17شمرمج٦م  ،)3918وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 107 /7شمرمج٦م .)48
( ) 12اإلُم٤مم احل٤مومظ ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقم٤ممل اًمدن٤مر اعمٍمن٦م ذم زُم٤مٟمف اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق احل٤مرث اًمٗمٝمٛملُ .مقًمده سم٘مرىمِمٜمدة ىمرن٦م ُمـ
أؾمٗمؾ أقمامل ُمٍم ذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم .يم٤من -رمحف اهلل -وم٘مٞمف ُمٍم ،وحمدصمٝم٤م ،وحمتِمٛمٝم٤م ،ورئٞمسٝم٤م ،وُمـ نٗمتخر سمقضمقده اإلىمٚمٞمؿ ،سمحٞم٨م
إن ُمتقزم ُمٍم وىم٤مضٞمٝم٤م وٟم٤مفمره٤م ُمـ حت٧م أواُمره ،ونرضمٕمقن إمم رأنف ،وُمِمقرشمف ،وًم٘مد أراده اعمٜمّمقر قمغم أن نٜمقب ًمف قمغم اإلىمٚمٞمؿ،
وم٤مؾمتٕمٗمل ُمـ ذًمؽ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف إُم٤مم ُمِمٝمقرُ .م٤مت ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (/24
ُ
 255شمرمج٦م  ،)5016وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 136/8شمرمج٦م .)12
( ) 13اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ سمـ قمبد اًمرمحـ اسمـ ص٤مطم٥م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ،أسمق قمبد اهلل اهلذزم اعمسٕمقدي اًمٙمقذم ،وًمد
سمٕمد ؾمٜم٦م ُمئ٦م .يم٤من صم٘م٦مٟ ،محقن٤م ،أظمب٤مرن٤م ،يمبػم اًمِم٠من ،مل ن٠مظمذ قمغم اًم٘مْم٤مء ُمٕمٚمقُم٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م وم٤مضؾ .شمقذم ؾمٜم٦م مخس
وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 449 /23شمرمج٦م  ،)4827وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 190/8شمرمج٦م .)28
( ) 14قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد اهلذزم اًمٙمقذم .ىم٤مل نٕم٘مقب سمـ ؿمٞمب٦م :يم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدن٨م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م
شمسع وؾمبٕملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 239/17شمرمج٦م  ،)3877واًمث٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( 76 /5شمرمج٦م .)3928
( )15اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض طمٗمص سم ـ همٞم٤مث سمـ ـمٚمؼ سمـ ُمٕم٤مون٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث ،سمـ صمٕمٚمب٦م ،سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ،سمـ قم٤مُمر ،سمـ ضمِمؿ ،سمـ وهبٞمؾ،
سمـ ؾمٕمد ،سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمخع ،أسمق قمٛمر اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم ،وًمد ؾمٜم٦م قمنمة وُمئ٦م .يم٤من آظمر اًم٘مْم٤مة سم٤مًمٙمقوم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م
وم٘مٞمف شمٖمػم طمٗمٔمف .وُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم وىمٞمؾ ؾم٧م وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 56 /7شمرمج٦م  ،)1415وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 22/9شمرمج٦م .)6
( ) 16ذنؽ سمـ قمبد اهلل سمـ أسمك ذنؽ اًمٜمخٕمل ،أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض سمقاؾمط صمؿ اًمٙمقوم٦م .شمقىمػ سمٕمض إئٛم٦م قمـ آطمتج٤مج سمٛمٗم٤مرنده.
ىم٤مل قمٜمف اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق خيٓمئ يمث ػما ،شمٖمػم طمٗمٔمف ُمٜمذ وزم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م .ويم٤من قم٤مدٓ وم٤مضال قم٤مسمدا ؿمدندا قمغم أهؾ
اًمبدع .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع أو صمامن وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 462 /12شمرمج٦م  ،)2736وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 200 /8شمرمج٦م .)37

إبطال الحيل
آصم٤مرا ُمـ يمت٤مب (اًمٕمٚمؿ) ًمٚمخالل  ،وم٘م٤مل :ىم٤مل أمحد سمـ
آصم٤مرا ً
أنْم٤م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ،وذيمر ً
وذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم ً
( )17

زهػم سمـ ُمروان  :إن اُمرأة أيب روح يم٤مٟم٧م شمرند أن نٓمٚم٘مٝم٤م زوضمٝم٤م ومرومض ،ومس٠مًم٧م أهؾ احلٞمؾ وم٘م٤مًمقا :ارشمدي قمـ
( )18

اإلؾمالم ومٞمٜمٗمسخ اًمٕم٘مد صمؿ أؾمٚمٛمل ُمـ ضمدند ! وىم٤مل ًمٕمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك  :هذه احلٞمٚم٦م ُمقضمقدة ذم يمت٥م احلٞمهؾ.
( )20

( )19

ومٖمْم٥م وىم٤ملَُ :مـ يمت٥م هذا اًمٙمت٤مب وأُمر اًمٜم٤مس سم٤مًمردة قمـ اإلؾمالم ومٝمق يم٤مومر ،و َُمـ ٟم٘مؾ اًمٙمته٤مب ُمهـ يمهقرة إمم
يمقرة ومٝمق يم٤مومر ،و َُمـ محٚمف ومٝمق يم٤مومر .
( )21

ن٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم :صدق اسمـ اعمب٤مرك :ومبٕمض هذه احلٞمؾ يمٗمر .وىم٤مل اسمـ اعمب٤مرك :أفمـ اًمِمٞمٓم٤من مل نٙمـ حيسـ
هذه احلٞمؾ طمتك ضم٤مء ه١مٓء وم٤مؾمتٗم٤مده٤م ُمٜمٝمؿ ،وىم٤مل :أو إٟمف يم٤من حيسٜمٝم٤م وًمٙمـ مل جيد َُمـ نٜمنمه٤م طمتك ضم٤مء هه١مٓء
وٟمنموه٤م ًمف ،وعم٤م ىمٞمؾ ًمف :اًمذي وضٕمف إسمٚمٞمس .ىم٤مل :إسمٚمٞمس ُمـ إسم٤مًمس٦م ،وعم٤م ؾمئؾ قمـ اًمنمنؽ :ىم٤مل ههذا يمته٤مب
اًمٗمجقر ،يمذًمؽ يمؾ أئٛم٦م اإلؾمالم ؾمٛمقه يمت٤مب اًمٗمجقر  ،وؾمٛمقه يمت٤مب اعمخ٤مدقم٦م وىم٤مًمقاَُ :مـ خيدع اهلل خيدقمف، .
( )22

( )23

وأيمثر ُمـ اإلٟمٙم٤مر قمغم أهؾ اًمبدع احلٞمؾ.

( ) 17أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون سمـ نزند اًمبٖمدادي اخلالل ،ؿمٞمخ احلٜم٤م سمٚم٦م وقم٤معمٝمؿ ،أسمق سمٙمر ،وًمد ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم ،أو ذم اًمتل شمٚمٞمٝم٤م،
ومٞمجقز أن نٙمقن رأى اإلُم٤مم أمحد ،وًمٙمٜمف أظمذ اًمٗم٘مف قمـ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ أصح٤مسمف ،وشمٚمٛمذ ٕيب سمٙمر اعمروذي .رطمؾ إمم وم٤مرس ،وإمم اًمِم٤مم،
واجلزنرة نتٓمٚم٥م وم٘مف اإلُم٤مم أمحد وومت٤مونف وأضمقسمتف ،ويمت٥م قمـ اًمٙمب٤مر واًمّمٖم٤مر ،طمتك يمت٥م قمـ شمالُمذشمف ،ومجع وم٠موقمكُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:
"اجل٤مُمع ذم اًمٗم٘مف" ،و"اًمسٜم٦م" .وُم٤مت وًمد ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 23 /3شمرمج٦م  ،)582وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 297/14شمرمج٦م .)193
( ) 18أمحد سمـ زهػم سمـ ُمروان اعمروزي ،اعمٚم٘م٥م سمٞمٓم٤مر اًمٕمٚمؿ .اٟمٔمرٟ :مزه٦م إًمب٤مب ذم إًم٘م٤مب ( 139/1شمرمج٦م .)487
( ) 19ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ (ص )91قمـ أمحد سمـ زهػم سمف.
( ) 20قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واضح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعم١مُمٜملم ذم
احلدن٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى
وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرمج٦م  ،)3520وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 378 /8شمرمج٦م .)112
( )21أظمرضمف اخلٓمٞم٥م اًمبٖمداي ذم "شم٤مرنخ سمٖمداد" ( )428 ،427 / 13سمٛمٕمٜم٤مه .وذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم "إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ"
(ص )91قمـ اسمـ اعمب٤مرك سمف.
( ) 22ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ (ص ،)93 ،92واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم "إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من" (ص .)357قمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث،
اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ وهمػممه٤م.
( )23ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن اًمتحٚمٞمؾ (ص )93 ،92قمـ ذنؽ سمـ قمبد اهلل ،وأنقب.

إبطال الحيل
وأصؾ احلٞمؾ هق اًمٜمٗم٤مق ،أول اعمحت٤مًملم هق اسمـ ؾمٚمقل وأُمث٤مًمفٕ :ن طمٞمٚمتٝمؿ أهنؿ أفمٝمروا اإلؾمالم وههؿ ذم
اًمب٤مـمـ ٓ نرندوٟمف ،وإٟمام نرندون ُمـ إؾمالُمٝمؿ أن نٕمّمٛمقا دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
َّ٤مس َُمـ َن ُ٘م ُ
قل
خي ِ
آُمٜمََّّ٤م سمِ٤مهللَِّ وسمِ٤م ًْمٞمق ِم ِ
َ٤مد ُقمق َن
لم﴾  ،إذن عم٤مذا حيت٤مًمقن؟ وعم٤مذا نٔمٝمرون اإلؾمالم؟ ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ُ ﴿ :
أظم ِر َو َُم٤م ُهؿ سمِ ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
َ َْ
َ
خيْدََ ُقمق َن إَِّٓ َأٟم ُٗم َس ُٝم ْؿ َو َُم٤م َن ِْم ُٕم ُرو َن﴾  :وًمذًمؽ عم٤م ؾمئؾ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم قمـ احلٞمؾ ىم٤مل:
اهللََّ َوا ًَّم ِذن َـ آ َُمٜمُُقا َو َُم٤م َ ْ
()24

( )25

( )26

قمز ّ
وضمؾ ،و َُمـ نستٝمزئ سمآن٤مت اهلل نستٝمزئ اهلل سمف .
َُمـ خي٤مدع اهلل خيدقمف اهلل ّ -
( )27

َّخ ُذوا آن ِ
وضمؾ -ىم٤مل ذم آن٦م اًمٓمالق﴿ :وَٓ َشمتَّ ِ
قمز ّ
٤مت اهللَِّ ُه ُز ًوا﴾  ،وم٤مًمٓمالق واًمٜمٙم٤مح واًمبٞمع ُمـ آنه٤مت
واهلل ّ -
َ
َ
( )28

هزوا ،وأُم٤م ؾمٚمػ أهؾ احلٞمؾ ومٝمؿ اًمٞمٝمقد وهؿ أظمب٨م اًمٜم٤مسٕ :هنؿ أهؾ اهلقى ،وم٢من اهلل طمرم قمٚمٞمٝمؿ
اهلل ومال شمتخذ ً
صٞمد اًمسٛمؽ نقم اًمسب٧م :ذنٕم٦م ُمـ اهلل :وحترنؿ صٞمد اًمسٛمؽ ًمٞمس أؿمد حترنؿ قمٜمدهؿ ،سمؾ طمرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمرسم٤م
وأيمؾ ُم٤مل اًمب٤مـمؾ ،وهذا أؿمد ُمـ صٞمد اًمسٛمؽ نقم اًمسب٧م :وًمذًمؽ ٟمسخ هذا احلٙمؿ ُمـ ذنٕمتٜم٤م ،وسم٘مهل حتهرنؿ
اًمرسم٤م وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًمب٤مـمؾ ،وأُم٤م حترنؿ اًمسٛمؽ نقم اًمسب٧م ومٝمذا ظم٤مص سمنمنٕمتٝمؿ :ومهدل قمهغم أن درضمه٦م اًمتحهرنؿ
ًمٞمس٧م سمٛمثؾ اًمرسم٤م وأيمؾ ُم٤مل اًمب٤مـمؾ ،إذن عم٤مذا ُُمسخقا دون سم٤مىمل أهؾ اجلرائؿ؟! ٕن هذه اجلرنٛم٦م مل نٗمٕمٚمقه٤م قمٞم٤م ًٟمً٤م
سمٞم٤م ًٟمً٤م ،ومٚمق اصٓم٤مدوا اًمسٛمؽ نقم اًمسب٧م قمٞم٤م ًٟمً٤م وىم٤مًمقا :ههذه ُمٕمّمهٞم٦مً :مٙم٤مٟمه٧م ضمهرنٛمتٝمؿ أىمهؾ ُمهـ ضمرنٛمه٦م اًمرسمه٤م
ّ
وضمهؾ -وآؾمهتٝمزاء سمهف ،يمهام ىمه٤مل أنهقب
قمهز
واًمٗمقاطمش ،وًمٙمـ ضمرنٛم٦م ه١مٓء اىمؽمٟمه٧م سم٤مٓؾمهتخٗم٤مف سمه٤مهلل ّ -
اًمسختٞم٤مين  :واهلل ًمق ومٕمٚمقا اعمحهرم قمهغم وضمٝمهف ًمٙمه٤من أههقن قمٚمهٞمٝمؿ ،وًمٙمهٜمٝمؿ خيه٤مدقمقن اهلل يم٠مٟمهف صهبل ُمهـ
( )29

اًمّمبٞم٤من !! ضمؾ رسمٜم٤م وشم٘مدس.
( )30

( ) 24اعمٜم٤مومؼ قمبد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقلُ .مـ أذاف اخلزرج ،ويم٤مٟم٧م اخلزرج ىمد اضمتٛمٕم٧م قمغم أن نتقضمقه ونسٜمدوا أُمرهؿ إًمٞمف ىمبؾ ُمبٕم٨م اًمٜمبل
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٚمام ضم٤مء اهلل سم٤مإلؾمالمٟ :مٗمس قمغم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمبقة ،وأظمذشمف اًمٕمزة ،ومٚمؿ خيٚمص اإلؾمالموأضٛمر اًمٜمٗم٤مق طمسدا وسمٖمٞم٤م .ذيمره اسمـ قمبد اًمؼم قمٜمد شمرمج٦م اسمٜمف قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًمّمح٤ميب اعمِمٝمقر .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص:
 416شمرمج٦م .)1424
) (25اًمب٘مرة.8 :
) (26اًمب٘مرة.9 :
( )27أظمرضمف اهلروي ذم "ذم اًمٙمالم" (.)1001
) (28اًمب٘مرة.231 :
( )29أنقب سمـ أيب متٞمٛم٦م يمٞمس٤من اًمسختٞم٤مين ،اًمٕمٜمزيُ ،مقٓهؿ ،أسمق سمٙمر اًمبٍمي ،إَ َد ُِم ّل ون٘م٤مل :وٓؤه ًمٓمٝمٞم٦م ،وىمٞمؾ :جلٝمٞمٜم٦م .اإلُم٤مم احل٤مومظ
ؾمٞمد اًمٕمٚمامء .قمداده ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملمُ .مقًمده قم٤مم شمقذم اسمـ قمب٤مس ،ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م طمج٦م ُمـ يمب٤مر

إبطال الحيل
ومٝمذا هقى أهؾ احلٞمؾ ،ومٝمؿ خي٤مدقمقن اهلل يم٠مٟمف صبل ُمـ اًمّمبٞم٤من ،وم٢مذا طمرم ؿمٞمئً٤م اطمت٤مًمقا قمٚمٞمف طمتهك حيّمهٚمقا
قمٚمٞمف ون٘مقًمقن :هق طمالل ،ومٚمام اطمت٤مًمقا وؾمٞمذيمر ىمّمتٝمؿ اعم١مًمػ -إن ؿم٤مء اهللُ -مسخٝمؿ اهلل ىمردة وظمٜم٤مزنر.
ن٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمٕ :ن اًم٘مرد نِمبف اإلٟمس٤من ُمـ سمٕمٞمد ،وه١مٓء أشمقا سمٗمٕمؾ نِمبف احلالل :ومٕمقىمبقا ُمـ ضمهٜمس
قمٛمٚمٝمؿ وُمسخقا ىمردة وظمٜم٤مزنر ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م.
وهذه إُم٦م ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ُمسخ إمم ىمردة وظمٜم٤مزنر ،وؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ظمسػ ،وأىمهرب اًمٜمه٤مس أن نٛمسهخقا أههؾ
واًمز َٟمَ٤م ،ه١مٓء أىمرب اًمٜم٤مس أن نٛمسخقا ىمردة وظمٜم٤مزنر :وًمذًمؽ
احلٞمؾ اًمذنـ حيت٤مًمقن قمـ اًمٖمٜم٤مء وحيت٤مًمقن قمغم اًمرسم٤م ِّ
ضم٤مء ذم احلدن٨م اًمّمحٞمح اًمذي رواه اًمبخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م جمزوُم٤مًَ « :مٞم ُٙمُق َٟمـ ُِمـ ُأُمتِل َأ ْىمقام نستَ َِح ُّٚمق َن ِْ
احل َرش  ،مل ن٘مؾ:
َ
َ ٌ َ ْ
َّ ْ َّ
ً
( )31

اًمز َٟمَ٤م سم٤مؾمؿ اعمسٞم٤مر أو اعمتٕم٦م أو اًمٜمٙم٤مح سمٜمٞم٦م
نٗمٕمٚمقن ،أي نٗمٕمٚمقن اًمٌمء ون٘مقًمقن هذا طمالل وإؾمالُمل ،سمؾ نستحٚمقن ِّ
اًمٓمالق ،وهذه اًمتٗم٤مصٞمؾ ؾمتٛمر ُمٕمٜم٤م -إن ؿم٤مء اهلل ،ىم٤مل اًمٜمبهل« :نسهتَ َِح ُّٚمق َن ِْ
هر َواعمَْ َٕم ِ
نهر َو ْ
فش،
ه٤مز َ
اخلَ ْٛم َ
احل ِر َ
هر َو ْ َ
احل َ
َ ْ
هؿش ،أي خيسهػ
نستحٚمقن اعمٕم٤مزف ونسٛمقهن٤م أطمٞم٤م ًٟمً٤م إؾمالُمٞم٦م ،وُم١مصمرات صقشمٞم٦م ...صمؿ وصٗمٝمؿ وم٘م٤ملُ « :ن ْٛم َس ُخ ِهبِ ْ
هبؿ ونٛمسخقن « ِىم َر َد ًة َو َظمٜمَ َِ٤مز َنرش  ،ومدل قمغم أن أىمرب اًمٜم٤مس أن نٛمسخ ُمـ هذه إُم٦م هؿ أهؾ احلٞمؾ ،يمام أن اًمذنـ
ُمسخقا ُمـ إُمؿ اًمتل ىمبٚمٜم٤م هؿ أهؾ احلٞمؾ ،وٓ نٜمجق ُمـ اعمسخ إٓ اًمذنـ يم٤مٟمقا نٜمٝمقن قمـ اًمسقء.
وًمذًمؽ ضم٤مء هذا اًمٙمت٤مب :وٕن اهلل َّسملم أىمس٤مم شمٚمؽ إُم٦م اًمتل اطمت٤مًم٧م قمغم دنٜمف ،وأهنؿ يم٤مٟمقا صمالث ومرق :ومرىم٦م
اطمت٤مًم٧م ،وومرىم٦م ؾمٙمت٧م ،وومرىم٦م هن٧م وأٟمٙمرت واؿمٛم٠مزت ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ ،وأٟمٙمرشمف ىمٚمقهب٤م ،ومٚمام مت٤منزت إُمقر ىم٤مل
اهللَ ﴿ :وم َٚمام ٟمَسقا ُم٤م ُذ ِّيمِّروا سمِ ِف َأٟمجٞمٜمََ٤م ا ًَّم ِذنـ نٜمْٝمق َن قم ِـ اًمس ِ
قء﴾  ،وم٤مًمذي نٜمٝمك قمـ احلٞمؾ وأهٚمٝم٤م ونتبِمٕمٝم٤م وحيهذر
َ َ َْ َ
َْ
ُّ
َّ َ ُ َ ُ
ُمٜمٝم٤م ونٜمٗمر ونِمٛمئز نٜمجق إذا ضم٤مء اًمٕمذابَ ﴿ :و َأ َظم ْذ َٟمَ٤م ا ًَّم ِذن َـ َفم َٚم ُٛمقا سمِ َٕم َذ ٍ
اب َسم ِئ ٍ
ٞمس سمِ َام َيمَ٤م ُٟمُقا َن ْٗم ُس ُ٘مق َن * َوم َٚم َّام َقمتَ َْقا َقمـ
ُم٤م هنقا َقمٜمْف ُىم ْٚمٜمََ٤م َهلؿ ُيمُق ُٟمُقا ِىمرد ًة َظم ِ
لم﴾  ،واًمذنـ ؾمٙمتقا ؾمٙم٧م قمٜمٝمؿٟ ٓ :مدرى هؿ ُمع ه١مٓء أو ُمع هه١مٓء،
٤مؾم ِئ َ
َ َ
ُ
ُْ
َّ ُ ُ
( )32

( )33

اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمب٤مد .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُمئ٦م سم٤مًمبٍمة ،زُمـ اًمٓم٤مقمقن ،وًمف صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 457 /3شمرمج٦م
 ،)607وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 15 /6شمرمج٦م .)7
( )30ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)378/20واًمذهبل ذم اًمٙمب٤مئر (ص )61سمٜمحقه .أظمرضمف ويمٞمع ذم "ُمّمٜمٗمف" يمام ذم "شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ"
( ،)264/5وذيمره اًمبخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م ىم٤مل :سم٤مب ُم٤م نٜمْٝمك ُِمـ ْ ِ
اع ِذم ْاًم ُب ُٞم ِ
اخل َد ِ
قع .سمٛمٕمٜم٤مه.
ْ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
اؾم ِٛم ِف.
ٞمٛم ْـ َن ْس َتح ُّؾ ْ َ
اخل ْٛم َر َو ُن َس ِّٛمٞمف سمِ َٖم ْ ِػم ْ
( )31ذيمره اًمبخ٤مري :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب َُم٤م َضم َ٤مء وم َ
) (32إقمراف.165 :
) (33إقمراف.166 – 155 :

إبطال الحيل
٧م َوم ُ٘م ْٚمٜمََه٤م َهلهؿ ُيمُق ُٟمُهقا ِىمهرد ًة َظم ِ
وعم٤م ذيمر اهلل هذه اًم٘مّم٦م ىم٤مل﴿ :و ًَم َ٘مدْْ َقم ِٚمٛمتُُؿ ا ًَّم ِذنـ ا ْقمتََدََ وا ُِمهٜم ُٙمُؿ ِذم اًمسهب ِ
لم *
٤مؾم ِهئ َ
َ َ
َّ ْ
ْ
َ
َ
ُ ْ
ْ
ْ ُ
لم َندََ ْ َْي٤م َو َُم٤م َظم ْٚم َٗم َٝم٤م﴾  ،أي أن هذه اًم٘مّم٦م ٟمٙم٤مل ًمألُمؿ اًمتل ىمبٚمٝمؿ واًمتل سمٕمدهؿ واًم٘مرى اًمتل
َ٤مه٤م َٟم َٙمَ٤مًٓ َِّعم٤م َسم ْ َ
َوم َج َٕم ْٚمٜمَ َ
لم﴾ ٟٕ :مٜمه٤م
طمقهلؿ وإزُمٜم٦م اًمتل ىمبٚمٝمؿ وسمٕمدهؿ أن ٓ نٗمٕمٚمقا هذا اًمٗمٕمؾ ومٞمٜم٤مهلؿ ٟمٗمس اجلزاءَ ﴿ ،و َُم ْق ِقم َٔم ً٦م ًِّم ْٚم ُٛم َّت َِّ٘م َ
هذ َو ا ًْم ُ٘م َّ
ؽم َيمَهبُ َّـ َؾمهٜمَ َـ َُمه ْـ َيمَه٤م َن َىمهبْ َٚم ُٙم ُْؿ َطم ْ
هذ ِة
أؿمبف اًمٜم٤مس سمبٜمل إرسائٞمؾ ،يمام ىم٤مل اًمٜمبل –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿًَ « :م َ ْ
سمِ٤م ًْم ُ٘م َّذ ِةش .
()34

( )35

( )36

وم٢مذا ِ
وضم َدَ َُمـ حيت٤مل ،ومسٞمٙمقن ذم هذه إُم٦م ُمـ حيت٤مل ،ذًمؽ إذا يم٤من قمٚمامؤههؿ ذ ُمهـ حته٧م أدنهؿ اًمسهامء،
وؾمٞمٙمقن ذم هذه إُم٦م قمٚمامء ذُ ،مٜمٝمؿ خترج اًمٗمتـ ،وإًمٞمٝمؿ شمٕمقد يمام ؾمٞم٠ميت قمـ قمكم -ريض اهلل قمٜمف.
ومٝمذا هق ؾمب٥م احلدن٨م قمـ احلٞمؾ ،واحلٞمؾ أن ٟم٤مزًم٦م ،وم٘مد ـمب٘مه٧م اًمسهٝمؾ واجلبهؾ واًمهؼم واًمبحهر وقمٛمه٧م
وـمٛم٧م ،واؾمتبِمٕمٝم٤م اعم١مُمٜمقن وهؿ همرسم٤مء ،واؾمتٝمقت اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمئه٤مم ،ومه٢من ُمه٤م نسهٛمك سم٤مٓىمتّمه٤مد اإلؾمهالُمل
واًمبٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ احلٞمؾ ،ومال نقضمد سمٜمؽ إؾمال ُملٕ :ن يمٚمٛم٦م سمٜمؽ شمٕمٜمل اًمرسم٤م ،وٓ ٟمٕمرف يمٚمٛم٦م سمٜمهؽ إٓ أهنه٤م
رسم٤م ،عم٤مذا؟ ٕن اًمبٜمؽ نستثٛمر ذم اًم٘مروض واًمْمامٟم٤مت ،ومٚمٞمس ص٤مطم٥م زراقم٦م وٓ دمه٤مرة وٓ صهٜم٤مقم٦م وٓ ـم٤مًمه٥م
ًمٚمامل واًمرسمح إٓ ونتٕم٤مُمؾ سم٤مًم٘مرض واًمْمامن ،وم٢مذا ىمٞمؾ :سمٜمهؽ ،وم٢مٟمهف نٕمٜمهل اعم١مؾمسه٦م اًمتهل شمسهتثٛمر ذم اإلىمهراض
واًمْمامن.
واًمٞمٝمقد اؾمتحٚمقا أيمؾ اًمرسم٤م وىمد هنق قمٜمف ،صمؿ ٟم٘مٚم٧م اًمبٜمقك إمم سمالد اإلؾمالم ،ويم٤من اًمقاضم٥م أن ٓ نٙمقن هٜم٤مك
ىمرض٤م طمسهـ ،وٓ نقضمهد
سمٜمقكٟٕ :مف ٓ نقضمد ذم اإلؾمالم إٓ اًم٘مرض احلسـ :وًمذًمؽ ُم٤م ُذيمر ذم اًم٘مرآن إٓ ىم٤ملً :
ضامن ذم اإلؾمالم إٓ اًمْمامن احلسـ ،وم٢مُم٤م أن شمْمٛمـ جم٤م ًٟمً٤م أو شمؽمك ،واًمبٜمقك ًمٞمس٧م مجٕمٞم٤مت ظمػمن٦م سمؾ ن٘مهقل :أٟمه٤م
سمٜمؽ وُمتخّمص ذم إىمراض اًمٜم٤مس واًمؽمسمح :وم٤مصٓمدُمقا سم٠من اًمنمنٕم٦م واضح٦م وضمٚمٞم٦م وأهن٤م ص٤مدُم٦م عم٤م قمٚمٞمف اًمٞمٝمهقد
واًمٜمّم٤مرى.

) (34اًمب٘مرة.66 – 65 :
) (35اًمب٘مرة.66 :
( )36صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ) 17135سمٜمحقهُ ،مـ طمدن٨م ؿمداد سمـ أوس ،صححف إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م (،)3312
وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدن٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.

إبطال الحيل
وم٤مٕومم أن شمٖمٚمؼ اًمبٜمقك وٓ شمستثٛمر ومٞمف اًم٘مروض واًمْمهامٟم٤مت ،وإٟمهام شمسهتثٛمر ومهٞمام أسمه٤مح اهلل :ذم اًمزراقمه٦م أو
اًمّم ٜم٤مقم٦م أو اًمتج٤مرة ،وًمٙمـ ه١مٓء همٚمٗمقه٤م سم٤محلٞمؾ ،نٔمٝمرون اًمبٞمع وٓ نرندوٟمف ،ونٔمٝمرون اًمنميم٦م وٓ نرنهدوهن٤م،
ونٔمٝمرون صقر اًمٕم٘مقد اًمّمحٞمح٦م وٓ نرندوهن٤م :وم٢مذا ىمٚمٜم٤م :سمٜمؽ إؾمالُمل ،نٕمٜمل رسم٤م إؾمالُمل! وهذا هم٤من٦م اًمتٜم٤مىمض:
وًمذًمؽ ٓ نقضمد إصالح ًمٚمبٜمقك إٓ سم٢مصالح إصؾ ،وهق أن ٓ شمدظمؾ ذم اًم٘مروض واًمْمامٟم٤مت وأن شمٖمػم اًمٜمِم٤مط
مت٤م ًُم٤م ،وأُم٤م إذا سم٘مٞم٧م اًمبٜمقك ذم اًم٘مروض واًمْمامٟم٤مت وىمدُمتٝم٤م سم٤مؾمؿ ُمراسمح٦م أو شمقرق أو سمٞمع وهؿ ن٘مّمدون اًم٘مرض
ودومع اعم٤مل ًمٓمٚم٥م اًمزن٤مدة وم٢مهنؿ أسمٕمد ُم٤م نٙمقٟمقا قمـ اإلؾمالم.
واًمٞمقم يمام شمرون يمؾ سمٜمقك اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أصبح٧م إؾمالُمٞم٦م! ٕهنؿ رأوا أن هذا هق ومٕمٚمٝمؿ ٟمٗمسهف ،وًمٙمهـ
ُمٖمٚمػ سمٌمء ُمـ احلٞمٚم٦م ،ونسٚمٛمقن ُمـ يمالم اًمٜم٤مس :وهذا أطمد اخلؼماء آىمتّم٤مدنلم ُمـ اًمٜمّم٤مرى إُمرنٙم٤من ن٘مقل
ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م اًمسالُم٦م :إن اعمسٚمٛملم خي٤مدقمقن رهبؿ أيمثر مم٤م ٟمخ٤مدع ىمْم٤مشمٜم٤مٕ :هنهؿ ومٝمٛمهقا أن اهلل طمهرم اًمرسمه٤م،وٟمحـ ٟمٗمٕمؾ اًمرسم٤م مت٤م ًُم٤م ،وًمٙمـ ٟمحت٤مل قمٚمٞمف سمِمتك احلٞمؾ :وم٤مًم٘مامر نستحٚمقٟمف ونسٛمقٟمف سمٖمػم اؾمٛمف ،واًمرسم٤م نسهتحٚمقٟمف
ونسٛمقٟمف سمٖمػم اؾمٛمف ،ويمذًمؽ اعمٕم٤مزف ،وُم٤م نسٛمك سم٤مإلقمالم اإلؾمالُمل ،طمتك ىم٤مل أطمد أؿمٝمر اعمٖمٜمٞمهلم :أٟمه٤م أٟمهقي
ؾمح٥م اعمقؾمٞم٘مك ُمـ أقمامزم وأىمدُمٝم٤م قمغم إهن٤م إؾمالُمٞم٦مٕ :ن اًمذي نب٤مع ذم اًمسقق هق هذا!
أنْم٤م نتزوج أٟم٤مس وهؿ نرندون وم٘مط اًمزواج اعم١مىمه٧م ونسهٛمقه ٟمٙمه٤مح سمٜمٞمه٦م اًمٓمهالق ،ورسمهام نتزوضمهقن ُمهـ
لم َوَٓ
قمز ّ
َػم ُُم َس٤مومِ ِح َ
اعمقُمس٤مت أو ُمـ اًمٕمٗمٞمٗم٤مت ،وًمٙمٜمف ًمٞمس زواج اعمسٚمٛملم ،وم٤مهلل ّ -
وضمؾ -ىم٤مل قمـ اًمزواجَ ﴿ :هم ْ َ
َّخ ِذي َأ ْظمدََ ٍ
ُمتَّ ِ
ان﴾ ًمٙمـ زواج اعمسٚمٛملم هق اإلقمالن واإلفمٝم٤مر اإلؿمٝم٤مر ،ونٜمبٜمل قمٚمٞمف ٟمس٥م وأوٓد.
ُ
( )37

ومٙمؾ ُمـ شم٠مُمؾ :وضمد احلٞمؾ ىمد اٟمٖمرؾم٧م ذم سمالد اعمسٚمٛملم ذم إُمقال وإسمْم٤مع واإلقمالم وذم أؿمهٞم٤مء يمثهػمة،
ّ
وضمهؾ -أن نٙمٗمٞمٜمه٤م ذ ذًمهؽ وأن
قمز
وًمق أهنؿ -يمام ىم٤مل أنقب اًمسختٞم٤مين -ومٕمٚمقا احلرام ًمٙم٤من أهقنٟ ،مس٠مل اهلل ّ -
نبٕمدٟم٤م قمٜمف ،وأن نرزىمٜم٤م ومرىم٤م ًٟمً٤م ٟمٛمٞمز سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ ،وم٢من اًمٕمٚمؿ ًمٞمس سمٙمثرة اعمٕمٚمقُم٤مت ،وم٤مًمٕمٚمؿ ٟمهقر ن٘مذومهف اهلل ذم
اًم٘مٚم٥م نٛمٞمز سمف اًمٕمبد سملم احلؼ واًمب٤مـمؾ وسملم اهلدى واهلقى وسملم اًمْمهالل واحلهؼ ،أُمه٤م ًمهق مل نٙمهـ قمٜمهده اًمٜمهقر
واًمٗمرىم٤من ،وًمق يم٤من حيٗمظ يمت٥م اًمدٟمٞم٤م ومٚمٞمس ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وٓ حيس٥م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ هذه ومتـ قمٔمٞمٛم٦م متقج يمٛمقج
ؽم َيمبُ َّـ َؾمٜمَ َـ َُم ْـ َيمَ٤م َن َىمبْ َٚم ُٙم ُْؿ َطم ْذ َو ا ًْم ُ٘م َّذ ِة سمِ٤م ًْم ُ٘م َّذ ِةش ،ومٙمؾ رء نٗمٕمٚمف اًمٞمٝمقد
اًمبحر وصدق -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمًَ « :م َ ْ

) (37اعم٤مئدة.5 :

إبطال الحيل
أنْم٤م ؟! وٟمحـ قمبهدٟم٤م إضطمه٦م اًمتهل
واًمٜمّم٤مرى ؾمٜمٗمٕمٚمف ،طمتك ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد ٓ :أدري هؾ ؾمٜمٕمبد اًمٕمجؾ ً
( )38

شمِمبف اًمٕمجقل ،ىم٤ملً :مق يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ ن٠ميت أُمف قمالٟمٞم٦م أو نٗمٕمؾ اًمٚمقاط ًمٙم٤من ذم هذه إُم٦م ُمـ نٗمٕمؾ ذًمؽ ،ىمٞمؾ :نه٤م
رؾمقل اهلل! اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤ملَ « :وم َٛم ْـ؟!ش .
( )39

اإلُمه٤مم َأسمهق َقمب ِ
اإلُم٤مم َأسمق ا ًْم َ٘م ِ
٤مؾم ِؿ َقم ِكم ْسم ُـ ُحم َٛم ِد ْسم ِـ َقم ِكم ا ًْم َٕم َٚم ِق ُّي ا ْ ِ
ث َّ ِ
( َطمدََّّ َ
هد اهللَِّ
اًمنم ُ
ْ
ؼم َٟمَ٤م ِ َ ُ ُ
نػ ِ َ ُ ُ
اين َىم َ٤ملَ :أ ْظم َ َ
َ
َّ
حل َّر ُّ
ٍّ
ُّ
محْدََ ا َن ْسم ِـ َسم َّٓم َ٦م ا ًْم ُٕم ْٙم َ ِ
لمَ ،وسمِ َام
لمَ ،وًمِ َٕم َٔم َٛمتِ ِف َٟم َْستَ َِٙم ُ
مح ُف اهللَُ -ىم َ٤مل :سمِتَ َْقومِ ِٞمؼ اهللِ َٟم َْستَ َِٕم ُ
ْؼم ُّي َ -ر ِ َ
ُقم َب ْٞمدُُ اهللَِّ ْسم ُـ َحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َ ْ
هذي َأ ْٟمٕمهؿ اهللُ سمِ ِ
اط اعمُْسهتَ َِ٘مٞم ِؿ ا ًَّم ِ
ذنٕمتِ ِف َٟم َِدنـ ،و َٟمَستَٝم ِد ِنف إِ َمم اًمٍم ِ
وص سمِ ِف اًمٜمََّّبِٞم َ ِ
هف َقم َ
لم
اًمّمهدِِّّ ِن٘م َ
هغم اًمٜمََّّبِ ِّٞم َ
هلم َو ِّ
ُ َ ْ ْ
لم ُم ْـ َ ِ َ
ِّ
َ َ
ْ
َ َّ
ِّ َ
ِ
لم ُحم َٛم ٍد اًمٜمََّّبِل إُُمل ،و َقم َغم ِ
لم ،وص َّغم اهللُ َقم َغم َظم٤م َشم ِؿ اًمٜمََّّبِٞم َ ِ ِ
ِ
ِ
َو ُّ
لم..
مج ِٕم َ
آًمف َو َؾم َّٚم َؿ َأ ْ َ
ِّ ِّ ِّ َ
ِّ
اًمّم٤محل َ َ َ
اًمِم َٝمدََ اء َو َّ
لم َوؾم ِّٞمد اعمُْ ْر َؾمٚم َ َّ
( )40

َأ َُّم٤م َسم ْٕمدُُ ..
٤مكُِ -مـ ؾم ِ
قء اعمَْ َذ ِ
اه ِ
اًمر َدىَ ،و َقم َّم َٛمٜمََ٤م َ -وإِ َّن َ
٤مك -اًمتَّ ْ٘م َقىَ ،و َضمٜمَّبَٜمََ٤م َ -وإِ َّن َ
َن٤م َأ ِظمل! َأ ْهل َ َٛمٜمََ٤م اهللُ َ -وإِ َّن َ
٥م َو ِىمبِ ِ
هٞمح
ْ ُ
٤مكَّ -
أر ِاءَ ،وم َ٘مدْْ َوم ِٝمٛم ُ٧م ُم٤م ؾم َ٠م ًْم َ٧م َقمٜمْ ُف َقم ْـ َطم ِ
ػ سمِ٤مًم َّٓمالَ َِق َصمالَ ًصم٤م َأ َّٟم ُف َٓ ُسمدََّّ َأ ْن َن ْ٘متُ َُؾ َر ُضمالً ُُم ْس ِٚم ًام سمِ َٖم ْ ِ
َػم
٤مل َر ُضم ٍؾ َذ َيم َْر َت َأ َّٟم ُف َطم َٚم َ
ْ َ َ
َ
ِ
ختتَ َِٚمع ُِمٜمْف َقم َ ِ
ِ
ٍ
هق ٍ
ض
هغم قم َ
٥م َز ْو َضمتَ ُف سمِ َ٠م ْن َ ْ َ ُ
اؾمتَ ْٗمتََك َسم ْٕم َض ا ًْم ُٗم َ٘م َٝم٤مء َوم َ٠م َُم َر ُه َأ ْن ُن َٓم٤مًم َ
َطم ٍّؼ َٕ ْضم ِؾ ُظم ُّمق َُم٦م َضم َر ْت َسمٞمْٜمَ ُٝم َامَ ،و َأ َّٟم ُف ْ

لمُ ،صمؿ نٕمقد ِذم ا ًْمق ْىم ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
٧م َومٞمَ ْخ ُٓمبُ َٝم٤م ُِم ْـ َوًمِٞمِّ َٝمه٤م َو َنتَ ََز َّو ُضم َٝمه٤م
َ
ُشم ْٕمٓمٞمف ُم ْـ ُم٤مهل َ٤مَ ،وم٢مِ َذا َىمبِ َؾ ا ًْمٗمدْْ َن َ٦م َظم َٚم َٕم َٝم٤م سمِتَ ْٓمٚمٞم َ٘م٦م ًمتَ َْس ُ٘م َط ا ًْمٞمَٛم ُ َّ َ ُ ُ
ػ َقم َٚمٞمْ ِف).
جي٤م َضم ِدندًً اَ ،و َن ْس ُ٘م ُط َقمٜمْ ُف ا ًْم َق َوم٤م ُء سمِ َام َطم ِٚم َ
َشم َْز ِو ً
هذا اًمٙمالم ًمٞمس ذم أصؾ اعمس٠مًم٦مٕ :ن أصؾ اعمس٤مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمهالف سمهلم اًمٕمٚمهامء ،ومٛمهٜمٝمؿ ُمهـ نهرى أن احلٚمهػ
سم٤مًمٓمالق ؿم٠مٟمف ؿم٠من اًمٞمٛملم وًمٞمس ؿم٠مٟمف ؿم٠من اًمٓمالق ،وإٟمام اًمٓمالق نٙمهقن إذا أراد طمهؾ قم٘مهدة اًمٜمٙمه٤مح ومٝمهذا ههق
اًمٓمالق ،و«إِ َّٟمَّام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمِّٞم ِ
خمرضم٤مً ،مق
٤متش  ،أُم٤م هذا اًمِمخص ومٝمق طم٤مًمػ ،وهذا اعمٗمتل مل نتؼ اهلل :ومٚمؿ جيٕمؾ ًمف
ً
َّ
َ
َ
( )41

( )38ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ (ص ،)28اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدنر ( )376/5قمـ اسمـ ُمسٕمقد.
(ُ ) 39متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب آقمتّم٤مم ،سم٤مب ىمقل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً -متتبٕمـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمبٚمٙمؿُ ،)7320( .مسٚمؿ
يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب اشمب٤مع ؾمٜمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى (.)2669
اعمٕمٛمر ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٚمقي احلسٞمٜمل اًمزندي احلراين احلٜمبكم اًمسٜمل .يم٤من ص٤محل٤م يمبػم اًم٘مدر .شمقذم ذم اًمٕمنمنـ
( )40قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مرئ َّ
ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وأرسمع ُمئ٦م .اٟمٔمرُ :مٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر ( 393/1شمرمج٦م  ،)331وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 529 /9شمرمج٦م .)91
(ُ )41متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل ( )6953 ،6689 ،3898 ،2529 ،54 ،1واًمٚمٗمظ ًمف.
ُمسٚمؿ يمت٤مب اإلُم٤مرة سم٤مب ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ" :-إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م" وأٟمف ندظمؾ ومٞمف اًمٖمزو وهمػمه ُمـ إقمامل (.)1907

إبطال الحيل
ىم٤مل :هذا نٛملم وًمٞمس ـمال ًىم٤م ،أو ىم٤مل :اًمٜمس٤مء يمثػم ،أو ىم٤مل :أي ومتقى نت٘مل هب٤م اهلل ًمٙم٤من أومْمؾً ،مٙمٜمف اطمته٤مل وم٘مه٤مل
سم٤مخلٚمع إلؾم٘م٤مط اًمٞمٛملم :وًمذًمؽ ؾمٞمذيمر ذم اًم٘مسؿ اًمث٤مين عم ٤مذا ذع اهلل اخلٚمع؟ وؾمٞمذيمر أصم٤مرٕ :ن ه١مٓء إئٛم٦م ٓ
نٛمِمقن إٓ قمغم أصم٤مر.
ومب٤مب اخلٚمع ومتحف اهلل عمـ أراده ،ونٙمقن عمـ يمره٧م زوضمٝم٤م وزوضمٝم٤م ويمرهٝم٤م يمام ؾمٞم٠ميت ذم أصم٤مرً ،مٙمـ ه١مٓء
اًمزوضم٤من يمؾ واطمد نرند اًمث٤مين ،وًمٙمٜمٝمؿ دظمٚمقا ُمـ سم٤مب اخلٚمع وهؿ ٓ نرندوٟمفٕ ،هنؿ نرندون أن نس٘مٓمقا اًمٞمٛملم.
ِ
لم ُِمهـ ه ِ
ِ
ٍ ِ
َ٤مب و ِ
ِ
ِ
ِ ِ
هذ ِه
اًمسٜمََّّ٦م َو َأ ْص ٍؾ َصم٤مسمِ٧م قمٜمْْدََ ا ًْم ُٕم َٚم َامء ا ًَّمر َّسم٤مٟمٞمِّ َ ْ َ
( َو َؾم َ٠م ًْم َ٧م َقم ْـ ص َّح٦م ا ًْم َٗمتْ َْقىَ ،و َه ْؾ َهل َ٤م خمََ ْ َر ٌج ُم َـ ا ًْمٙمتَ ِ َ ُّ
ِ
ِ
٥م َٟم ْٗم َس ُف ًمِ ْٚم َٗمتْ َقى ِذم اًمٜمَّ ََّق ِاز ِل).
إُ َُّم٦م؟ َو ًَم َ٘مدْْ َسم َٚم َٖمَٜمل َأ َّن َسم ْٕم َض َُم ْـ َىمدْْ َٟم ََّّم َ
ومٖم٤مًم ًب٤م أهؾ احلٞمؾ نٜمّمبقن أٟمٗمسٝمؿ ًمإلومت٤مء ،ومٚمؿ نٜمّمبٝمؿ اإلُم٤مم وٓ طمتك اًمٜم٤مس ،وإٟمام ٟمّمبقا أٟمٗمسٝمؿ ًمٚمٗمتقى
ذم اًمٜمقازل ،وذم اًمٖم٤مًم٥م نٙمقن هذا ُمٔمٜم٦م احلٞمؾ.
( َو ًَم َ٘مدْْ َسم َٚم َٖمَٜمِل َأ َّن ُِم ْـ َسم ْٕم ِ
ػ سمِ َٓمالَ َِق َز ْو َضمتِ ِف َصمالَ ًصم٤م ًَم َٞم ْٗم َٕم َّٚم َـ
٥م َٟم ْٗم َس ُف ًمِ ْٚم َٗمتْ َْقى ِذم اًمٜمَّ ََّق ِاز ِل ُن َٕم ِّٚم ُؿ َُم ْـ َطم َٚم َ
ض َُم ْـ َىمدْْ َٟم ََّّم َ
ِ ِ
اًمزوضم ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ه٥م اهللُ
لم ُن َ١مدي إِ َمم َص٤مطمبِف َُمه٤م َأ ْو َضم َ
َؿم ْٞمئً٤م َٓ َحي ُّؾ ًَم ُف وم ْٕم ُٚم ُف َأ ْو َٓ َن ْٗم َٕم ُؾ َؿم ْٞمئً٤م َٓ ُسمدََّّ ًَم ُف ُم ْـ وم ْٕمٚمفَ ،و ُيم ُُّؾ َواطمد ُم َـ َّ ْ َ ْ
٤مل ِقم ْنمشمِ ِفَ ،ومٞمدُُ ًُّمف َقم َغم َٟمَح ِق ِْ ِ ِ
َقم َٚمٞم ِف ُِمـ طمس ِـ صحب ِ
هذاَ ،وإِ ِّين ر ِ
ه١م ِ
مج ِ
ال َه َ
اضمه ٌع إِ ًَم ْٞم َ
هؽ
اًمس َ
٧مِ ِِهَ ،وإِ ْ َ
ْ
َ ُ
ْ ْ ُ ْ ُ َْ
َ
احلٞم َٚم٦م ا ًَّمتل َذ َيم َْر َ َهت٤م ِذم ُّ
َ
سمِ َج َق ِ
وطم٤م َُم ْٗم ُٝمق ًُم٤مً :مِ َٞم ُٙمُق َن َقم َٛم ُٚم َؽ سمِ َح َسبِ ِف َو َطم ْذ ُو َك َقم َغم ُىم َذ ِذ ِه).
نم ً
اب َُم٤م َؾم َ٠م ًْم َ٧م َقمٜمْ ُف َُم ْ ُ
وطمذوك قمغم ىمذذه ،يمام ضم٤مء ذم احلدن٨مَ « :طم ْذ َو ا ًْم ُ٘م َّذ ِة سمِ٤م ًْم ُ٘م َّذ ِةش.
(ا ًْم ِ٘مسؿ إَو ُلِ :ص َٗم ُ٦م ُمـ ِ
حي ُّؼ ًَم ُف ا ًْم َٗمتْ َْقى:
َ ْ
ْ ُ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
قز َشم ْ٘م ِٚمٞمدُُ ُه َوا ًْم َٗم َز ُع إِ ًَم ْٞم ِف ِقمٜمْْدََ
جي ُ
اجل َق َ
اب َقم ْـ َُم ْس َ٠م ًَمت َؽ سمِذ ْيم ِْر ص َٗم٦م ا ًْم َٗم٘مٞمف ا ًَّمذي َ ُ
َػم َأ ِّين ُأ َىمدِِّّ ُم َأ َُم٤م َم ا ًْم َ٘م ْقل َو َأ ْسمدََ ُأ َىم ْب َؾ ْ َ
َهم ْ َ
ِ
ِ
ول اعمُْٕم ِْمالَ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
َت َو ُطم ُٚم ِ
جل َق ِ
قل ُّ
اب َقم َّام َؾمه َ٠م ًْم َ٧م ُقمٜمْْه ُف:
اعمُْ ِْمٙمالََتَ ،وآ ْٟمْ٘مٞم٤م ُد إِ َمم َـم٤م َقمتف ْقمٜمدََ ُٟم ُُز ِ ْ
اًمِم ُب َٝم٤متُ ،صم َّؿ ُأ ْشمْبِ ُع َذًم َؽ سمِ٤م ْ َ
اك إَِّٓ َٕ َّن ا ًْمبّم ِ
ِ
آؾم َؿ َىمدْْ َيمثُ َر اعمُْ َت ََس َّٛم ْق َن سمِ ِف ُِم ْـ َقم٤م َُّم ِ٦م اًمٜمَّ ِ
َّه٤مس َو َيمَه٤م َّومتِ ِٝم ْؿَ ،و َُمه٤م َذ َ
ه٤مئ َر َىمهدْْ َقم ِِمه َٞم ْ٧م،
َ َ
وم٢مِ ِّنََي َر َأ ْن ُ٧م َه َذا ْ
َوإَ ْوم َٝم٤م َم َىمدْْ َص ِد َأ ْت َو ُأ ْ ِهب َٛم ْ٧م َقم ْـ َُم ْٕمٜمََك ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف َُم٤م ُه َق؟ ا ًْم َٗم ِ٘م ِٞمف َُم ْـ ُه َق؟ َوم ُٝم ْؿ ُن َٕم ِّق ًُمق َن َقم َغم آ ْؾم ِؿ ُدو َن اعمَْ ْٕمٜمََهكَ ،و َقم َ
هغم
اعمَْٜمْْٔمِ ِر ُدو َن ْ
اجلَ ْق َه ِر(.

اهلل اعمستٕم٤من ،إذا يم٤من هذا طم٤مهلؿ ىمبؾ أًمػ ؾمٜم٦م ،ن٘مقل :اًمٜم٤مس يمثر اعمتسٛمقن هبذا آؾمؿ :اعمٗمتل واًمٗم٘مٞمف واًمٕم٤ممل،
واًمٜم٤مس ٓ نٛمٞمزون سملم اعمٜمٔمر واجلقهر ،وسملم آؾمؿ واعمٕمٜمك ،وم٤مًمبّم٤مئر ىمد قمِمٞم٧م ،وإومٝمه٤مم ىمهد صهدأت ،ومٝمهؿ

إبطال الحيل
نسٛمقن يمؾ واطمد ُمٗمت ًٞم٤م ووم٘مٞم ًٝم٤م وقم٤معمً٤م ،ومٙمٞمػ ًمق رأى اًمٞمقم ُمٗمتل اًم٘مٜمقات واًمبٜمقك؟! ومٚمذًمؽ ىم٤مل :أٟم٤م ىمبؾ ُم٤م أسمدأ
سم٤مجلقاب أسملم ًمؽُ :مـ اعمٗمتل؟ وُمـ اًمذي نٗمزع إًمٞمف؟ وُمـ اًمذي دمٕمٚمف سمٞمٜمؽ وسمهلم رسمهؽ؟ وإذا ؾمه٠مًمؽ اهلل :عمه٤مذا
شمٗمٕمؾ هذا اًمٌمء؟ شم٘مقل :وضٕم٧م سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ ومالن وأٟم٤م أقمت٘مد أٟمف أسملم اًمٜم٤مس وأورقمٝمؿ وأشم٘م٤مهؿ ،أو نٙمقن قمٜمدك
قمٚمؿ ،وٓ شمؼمأ إٓ سم٠مطمد هذنـ إُمرنـ ،وإُم٤م أن شمٙمقن قمٜمد آًم٦م اًمٕمٚمؿ ومتخت٤مر أىمقى إدًم٦م ذم ٟمٔمهرك ،وإذا اظمهؽمت
اًمدًمٞمؾ اًمْمٕمٞمػ ومٚمـ شمؼمأ ذُمتؽ ،ومٚمذًمؽ ن٘مقل :ىمبؾ ُم٤م ٟمبدأ سم٤مجلقاب ٓ سمد أن ٟمبلم َُمـ هق اًمذي نٗمهزع إًمٞمهف؟ َُمهـ
اًمذي دمٕمٚمف سمٞمٜمؽ وسملم اهلل؟ ٕن ه١مٓء ُمقىمٕمقن قمـ رب اًمٕم٤معملم.
٤مرس َقم َغم ا ًْم َٗمتْْقى سمِ َٖم ِ ِ
ِ
ِ
( َوًمِ َذًمِ َؽ َىم َ٤مل َقم ِ ُّكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
َّ٤مس َقم٤معمًِ٤م
لم َو َص َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفِ -طم َ
َػم قم ْٚم ٍؿ َؾم َّام ُه اًمٜمَّ ُ
َ
ْ
ػ اعمُْتَ ََج َ
٥م َ -ر َ
َو َمل ْ ُن ْٗم ِـ ِذم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َن ْق ًُم٤م َؾم٤معمًِ٤م).
ن٘مقل قمكم -ريض اهلل قمٜمف :-ؾمامه اًمٜم٤مس قم٤معمً٤م ومل ِ
نٗمـ ذم اًمٕمٚمؿ نق ًُم٤م ؾم٤معمً٤م  ،وُمع ذًمؽ ؾمامه اًمٜم٤مس قم٤معمً٤م وهق
( )42

ُم٤م صمٜمك ريمبتف قمٜمد قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامءً ،مق ؾم٠مًمتف :هؾ ضمٚمس٧م قمٜمد أطمد اًمٕمٚمامء؟ ن٘مقلُ :م٤م ضمٚمس٧م ،وإن ضمٚمس :ضمٚمس
حتٚم٦م اًم٘مسؿ.
٤مضم ُدُ هؿ نقُم ِئ ٍ
اإلؾمالَ ِم إَِّٓ اؾمٛمف ،و ُِمـ ا ًْم ُ٘مر ِ
ِ
ِ
ِ
آن إَِّٓ رؾمٛم ُفُ ،مس ِ
هذ
َ
ُ ْ َْ َ
َ ْ ُ َ َ
ْ ُُ َ َ ْ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفُ -نقؿم ُؽ َأ ْن َٓ َنبْ َ٘مك ُم َـ ِ ْ
(و َىم َ٤مل َ -ر َ
ِ
َقم ِ٤مُمر ٌة و ِهل َظمر ِ
اًمس َام ِءُِ ،م ْـ ِقمٜمْ ِْد ِه ْؿ َ ْ
خت ُْر ُج ا ًْم ِٗمتْٜمَ ُ٦م َوومِ ِٞمٝم ْؿ َشم ُٕمق ُد ).
ذ َُم ْـ َ ْ
َ َ َ َ ٌ
حت َ٧م َأدن ِؿ َّ
اب ُم َـ ْاهل ُدََ ىُ ،قم َٚم َام ُؤ ُه ْؿ َ ُّ
( )43

وهذا أصمر قمٔمٞمؿ ،وقمكم ٓ نتٙمٚمؿ هذا اًمٙمالم ُمـ ضمٝم٦م رأنف ،هذا ُم٤م نٙمقن ،إٓ أن نٙمقن أظمذه قمـ اًمرؾمقل قمـ
اًمقطملً ،مٙمـ اًمّمح٤مسم٦م نتٝمٞمبقن ُمـ رومع اًمٙمالم إمم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٞمٙمقن ُمقىمق ًوم٤م وأصٚمف ُمرومقع ،ن٘مقل -
ريض اهلل قمٜمف :-نقؿمؽ أن ٓ نب٘مك ُمـ اإلؾمالم إٓ اؾمٛمف ،أي :اعمٔم٤مهر واًمرؾمقم وإؾمامءً ،مٙمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمهالم
وأهٚمف ومتذه٥م ،ومل نبؼ ُمـ اًم٘مرآن إٓ رؾمٛمف ،أُم٤م شمدسمره واًمٕمٛمؾ سمف وحتٙمٞمٛمف وضمٕمٚمف إُم٤م ًُمه٤م ومٝمهذا نهذه٥م ،ونب٘مهك
رؾمٛمف وم٘مطُ ،مس٤مضمدهؿ نقُمئذ قم٤مُمرة ًمٙمٜمٝم٤م ظمراب ُمـ اهلدى ،أيُ :مـ قمٚمؿ اًمٜمبقة وُمـ أصم٤مر وُمـ اخلِمقع وُمـ
اًمٕمب٤مدة ،ومٝمل قم٤مُمرة ًمٙمٜمٝم٤م ُمـ ظمراب اهلدى ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م اًمسالُم٦م.

( )42أظمرضمف اسمـ ىمتٞمب٦م اًمدنٜمقري ذم "قمٞمقن إظمب٤مر" (ص.)25
( ) 43ضٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف أمحد ُمروان اًمدنٜمقري ذم اعمج٤مًمس٦م وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ( ،)519اًمبٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإلنامن" ( ،)1910ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل:
هذا ُمقىمقف ،وإؾمٜم٤مده إمم ذنؽ جمٝمقل ،وإول ُمٜم٘مٓمع .واهلل أقمٚمؿ.

إبطال الحيل
وقمٚمامؤهؿ ذ ُمـ حت٧م أدنؿ اًمسامءٕ :ن اًمٕم٤ممل إذا ومسد ومسد سمٗمس٤مده ظمٚمؼ يمثػم اًمٕم٤ممل ،ومٗمس٤مد ِ
اًمٕم٤ممل ومس٤مد َ
اًمٕم٤ممل،
َ
وذًمتف ُماوب هب٤م اًمٓمبؾ ،ومٞمٙمقن قمٚمامؤهؿ ذ ُمـ حت٧م أدنؿ اًمسامء ،يمام يم٤من قمٚمامء اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى :طمٞم٨م أومسد
اًمٞمٝمق َد قمٚمامؤهؿ وأومسد اًمٜمّم٤مرى قمٚمامؤهؿ ،وؾمٞمٙمقن ذم هذه إُم٦م َُمـ نتِمبف هبؿ ،وُمـ ومسد ُمـ قم َّب٤مدٟم٤م ومٗمٞمف ؿمهبف
سم٤مًمٜمّم٤مرى أهؾ اًمْمالل واجلٝمؾ ،و َُمـ ومسد ُمـ قمٚمامئٜم٤م ومٗمٞمف ؿمبف سم٤مًمٞمٝمقدً ،مٙمـ ُمٞمزة هذه إُم٦م اًمتل متٞمزت هب٤م أهن٤م
ًمـ شمزال ـم٤مئٗم٦م قمغم احلؼ فم٤مهرنـ ٓ ناهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وٓ ُمـ ظمذهلؿ ،وهذه إُم٦م ٓ دمتٛمع قمغم ضالًم٦م ،ومال سمد
أن نٙمقن َُمـ حيٛمؾ اًمران٦م ونبلم ًمٚمٜم٤مس احلؼ ُِمـ اًمْمالل ،ونٜمٓمؼ اهلل احلؼ قمغم ًمس٤مٟمف طمتك شم٘مقم احلج٦م ،سمٕمد ذًمؽ
ُمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١مُمـ وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمٙمٗمر.
أُم٤م اًمٞمٝمقد :وم٤مضمتٛمٕمقا قمغم ضالل ،اًمٜمّم٤مرى اضمتٛمٕمقا قمغم ضاللً ،مٙمهـ ههذه إُمه٦م ٓ دمتٛمهع قمهغم ضهالل
واطمدً ا وههق اًمهذي ىمه٤مل احلهؼ ،ومٝمهق
إـمال ًىم٤مً ،مٙمـ ىمد نٙمقن اًمذي ن٘مقل احلؼ واطمد ،يمام يم٤من اإلُم٤مم أمحد ذم وىمتف
ً
اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة وهق اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م ذم وىمتف.
ومال سمد ذم هذه إُم٦م ُمـ نتٙمٚمؿ سم٤محلؼ ،وهذه هل ُمٝمٛم٦م أهؾ احلؼ ،إذ ًمٞمس٧م ُمٝمٛمتٝمؿ أن ْيدوا اًمٜم٤مسٕ :ن هذا
ًمٞمس ذم أندْيؿ ،سمؾ ُمٝمٛمتٝمؿ أن نبٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس اًمٜمجدنـ ،وسمٕمد ذًمؽ ُمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١مُمـ وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمٙمٗمهر ،واحلسه٤مب
قمٜمد رب اًمٕم٤معملم ،وإٓ :ومٙمام أن قمٚمامء اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذ ُمـ حته٧م أنهدْيؿ اًمسهامء ؾمهٞمٙمقن ذم ههذه إُمه٦م -
وظم٤مص٦م ذم آظمر اًمزُم٤منُ -مـ نٜمتس٥م ًمٚمٕمٚمؿ وهؿ ذ ُمـ أدنؿ اًمسامء.
ُِمـ قمٜمدهؿ خترج اًمٗمتٜم٦م وومٞمٝمؿ شمٕمقد :أي :شمٙمقن ُمٜمٝمؿ وومٞمٝمؿ شمٕمقد :وًمذًمؽ ومٛمٓمٛمع اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اعمٜمتس٥م إمم
اًمٕمٚمؿ ًمٞمس يمٛمٓمٛمٕمف ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ،ومٝمق نٓمٛمع ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس سم٤معمٕمّمٞم٦م ،وًمٙمـ نٓمٛمع ُمـ اًمٕم٤ممل سم٤مًمزًم٦م واحلٞمٚمه٦م
يمثػما ،وم٢مذا ضمئ٧م ذم جمٚمس وىمٚم٧م :هذا ٓ جيقز،
واًمٗمتٜم٦م ،عم٤مذا؟ طمتك ن٠مظمذه٤م ونتٚم٘مٗمٝم٤م ونٔمٗمر هب٤م ،صمؿ نْمؾ هب٤م ظمٚم ً٘م٤م ً
لم ًَمٞمقطمق َن إِ َمم َأوًمِٞم ِ٤مئ ِٝمؿ ًمِٞمج ِ
أوطمك اًمِمٞمٓم٤من إمم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ﴿وإِ َّن َّ ِ
٤مد ًُمق ُيم ُْؿ﴾  ،ومٞمقطمل إًمٞمٝمؿ أن ىمقًمقا هلؿ
ْ َ ْ ُ َ
اًمِم َٞم٤مـم َ ُ ُ
َ
()44

أومتك هب٤م اًمِمٞمخ ومالن ،وىم٤مل هب٤م اًمِمٞمخ ومالن.

) (44إٟمٕم٤مم.121 :

إبطال الحيل
وًمذًمؽ إذا سم َّٞمٜم٧م ووضمدت َُمـ جي٤مدًمؽ هبذا اًمب٤مـمؾ ومٙمام ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :إِ َذا َر َأ ْنتُ ُْؿ َه ًقى ًُمتَّ َب ًٕمه٤م
ِ
ِ
٤مص ِ٦م َٟم ْٗم ِس َؽ َو َد ْع َقمٜمْ َْؽ ا ًْم َٕم َقا َّمش  ،أيِّ :سملم هلهؿ
٤مب ُيم َُّؾ ذي َر ْأ ٍي سمِ َر ْأ ِنف َوم َٕم َٚم ْٞم َؽ سمِ َخ َّ
َو ُؿم ًّح٤م ُُم َٓم٤م ًقم٤م َو ُد ْٟم َٞم٤م ُُم ْ١م َصم َر ًة َوإِ ْقم َج َ
( )45

ًمت٘مقم احلج٦م قمٚمٞمٝمؿ.
( َطمدََّّ َصمٜمِ ِٞمف َأ ُسمق ُحم َ َّٛم ٍد َقم ْبدُُ اهللِ ْسم ُـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن ا ًْم َٗم ِ٤مُم ُّل َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّؿً ُد ْسم ُـ َقم ْب ِد اعمَْ ِٚم ِؽ اًمدََّّ ِىم ِٞم٘م ُّل َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َن ِزندُُ ْسم ُـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
يض اهللُ
هكم َ -ر َ
َه ُ٤مرو َن َىم َ٤ملَ :أ ْٟم َب َ٠م َٟمَ٤م َقم ْبدُُ اهللِ ْسم ُـ ُد َيم َْلم َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد َقم ْـ َأسمِٞمف َقم ْـ َضمهدََّّ ه َقمه ْـ َقم ٍّ
َقمٜمْ ُفَ -أ َّٟم ُف َىم َ٤مل َذًمِ َؽ).
( )46

( )48

( )49

( )47

( )50

( )51

( ) 45ضٕمٞمػ :مل أىمػ قمٚمٞمف ُمـ طمدن٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف ،-وًمٙمـ أظمرضمف أسمق داود ( ،) 4341واًمؽمُمذي :يمت٤مب شمٗمسػم اًم٘مرآن ،سم٤مب ُمـ
ؾمقرة اعم٤مئدة ( ،) 3058ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ همرن٥م ،اسمـ ُم٤مضم٦م :يمت٤مب اًمٗمتـ سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ن٤م أْي٤م اًمذنـ آُمٜمقا قمٚمٞمٙمؿ أٟمٗمسٙمؿ)
(ُ ،) 4014مـ طمدن٨م أيب صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل ُمرومققم٤م .ىم٤مل إًمب٤مين ذم "صحٞمح وضٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود" ( :)4341ضٕمٞمػ.
( ) 46قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٞمسك سمـ اهلٞمثؿ ،وىمٞمؾ :سمـ قمٞمسك سمـ اًمسٜمدي سمـ ؾمػمنـ ،أسمق حمٛمد اًمقراق اعمٕمروف سم٤مًمٗم٤مُمل .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد
( 141 /11شمرمج٦م  ،)5049وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 550 /7شمرمج٦م .)391
( ) 47اإلُم٤مم اعمحدث احلج٦م حمٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ ُمروا ن سمـ احلٙمؿ اًمقاؾمٓمل ،أسمق ضمٕمٗمر اًمدىمٞم٘مل .وًمد سمٕمد اًمثامٟملم وُمئ٦م .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ:
صدوق .وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :صم٘م٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق .شمقذم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 24/26شمرمج٦م  ،)5427وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 582 /12شمرمج٦م .)220
( )48اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم احل٤مومظ نزند سمـ ه٤مرون سمـ زاذي ،ون٘م٤مل :سمـ زاذان سمـ صم٤مسم٧م اًمسٚمٛمل ،أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل .يم٤من رأؾم٤م ذم
اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،صم٘م٦م طمج٦م ،يمبػم اًمِم٠من .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ُمت٘مـ قم٤مسمد .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 261/32شمرمج٦م  ،)7061وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 358 /9شمرمج٦م .)118
( ) 49قمبد اهلل سمـ ديملم اًمٙمقذم أسمق قمٛمر ٟمزنؾ سمٖمداد .ىم٤مل اًمٜمس٤مئلً :مٞمس سمث٘م٦م ،وىم٤مل ذم ُمقضع آظمرً :مٞمس سمف سم٠مس .وروى ًمف اًمبخ٤مري ذم إدب
اعمٗمرد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق خيٓمئ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 469 /14شمرمج٦م  ،)3250وُمٞمزان آقمتدال ( 417 /2شمرمج٦م
.)4296
( ) 50ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .ؿمٞمخ سمٜمل ه٤مؿمؿ أسمق قمبد اهلل اًم٘مرر ،اهل٤مؿمٛمل ،اًمٕمٚمقي ،اًمٜمبقي ،اعمدين ،أطمد
إقمالم .وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم ،ورأى سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م .يم٤من نٖمْم٥م ُمـ اًمراومْم٦م ،ونٛم٘متٝمؿ إذا قمٚمؿ أهنؿ نتٕمرضقن جلده أيب سمٙمر فم٤مهرا وسم٤مـمٜم٤م.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق وم٘مٞمف إُم٤ممُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 74/5شمرمج٦م  ،)950وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 255 /6شمرمج٦م .)117
( ) 51اًمسٞمد اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل ،أسمق ضمٕمٗمر اًمب٤مىمر .أُمف أم قمبد اهلل سمٜم٧م احلسـ سمـ قمكم سمـ أيب
ـم٤مًم٥م .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخسلم ذم طمٞم٤مة قم٤مئِم٦م وأيب هرنرة .روى قمـ ضمدنف :اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمكم -ريض اهلل قمٜمف-
ُمرؾمال ،وقمـ ضمدنف احلسـ واحلسلم ُمرؾمال أنْم٤م .يم٤من أسمق ضمٕمٗمر إُم٤مُم٤م ،جمتٝمدا ،شم٤مًمٞم٤م ًمٙمت٤مب اهلل ،يمبػم اًمِم٠من .اشمٗمؼ احلٗم٤مظ قمغم

إبطال الحيل
هٜم٤م قمٙمس ومذيمر اًمسٜمد ىمبؾ اعمتـٟٕ :مف ٓ ن٘مقل :ىم٤مل قمكم ،إٓ سمسٜمد ،ومبدأ سم٤معمتـ صمؿ ىم٤مل طمدصمٜمل ومالن قمـ ومالن.
ه٦م واًمدِِّّ َٓ ًَم ِ
لم َّ ِ ِ ِ
اًمنمن َٕم ِ٦م ِ
( َو َؾم َ٠م ْٟم َٕم ُ٧م ًَم َؽ َُم ْٕمٜمََك ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف َوا ًْم َٗم ِ٘م ِٞمف ُِم َـ ا ًْم َٕم َرسمِٞمَّ ِ٦م َو َّ ِ
ه٦م
اإل ْؾمالَ َُِمٞمَّ ِ٦م َٟم ْٕمتًً٤م َضم ِ٤مُم ًٕم٤م َسم ْ َ
اًمِم َٝم٤م َدة اعمُْ ْ٘مٜم َٕم َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ٍَما َقم َغم َسم ْٕم ِ
ٞمّم٤م َنه ْ٠م ِيت
اًمر َوا َن٦م ُدو َن اًمٜمِّ َٝم٤م َن٦مَ ،و ُُم َٚم ِّخَ ًَص٤م ُم َـ اًمدِِّّ َرا َن٦م سمِ َام ومٞمف ا ًْمٙم َٗم٤م َن٦م َشم ْٚمخ ً
ض ِّ
ٍَما َذًم َؽ َو ُُم ْ٘متَ ً
اًمِم٤مومٞمَ٦م ،خمُُ ْتَ ً
َقم َغم ُم٤م وراءه ون ْٖمْٜمِل َقمام ِؾمقاهَ ،وم َ٠مُم٤م ا ًْم َٗم ِ٘مٞمف ِذم اًم ِّٚمس ِ
هق ِزمَ ،أ ْيَٓ :
ٞمح َوم َٛم ْٕمٜمََ٤م ُه ا ًْم َٗم ْٝم ُؿَ ،شم ُ٘م ُ
٤من ا ًْم َٗم ِّم ِ
هقلُ :ومهالَ ٌن َٓ َن ْٗم َ٘مه ُف َىم ْ
ُ
َ ََ َُ َُ
َ
َّ َ ُ َّ

ن ْٗمٝمؿَ ،ىم َ٤مل اهللُ -قمز وضم َّؾ﴿ :وإِن ُمـ َ ٍ
ِ ِ ِ
ٞمح ُٝم ْؿ﴾ َ ،أ ْيَ َٓ :شم ْٗم َٝم ُٛمهق َن،
رء إَِّٓ ُن َس ِّب ُح سمِ َح ْٛمده َو ًَمٙمـ َّٓ َشم ْٗم َ٘م ُٝمق َن َشم َْسهبِ َ
َ َّ َ َ
َ ِّ
َ َ ُ
ْ
َو َىم ْق ًُم ُف َ -قم َّز َو َضم َّؾًّ ﴿ :م َٞمتَ َٗم َّ٘م ُٝمقا ِذم اًمدِِّّ ِ
نـ﴾ َ :أ ْيً :مِ َٞمتَ َٗم َّٝم ُٛمق ُهَ ،وم َٞم ُٙمُق ُٟمُقا ُقم َٚم َام َء سمِ ِفَ ،و ُِم ْـ َذًمِ َؽ َىم ْق ُهل ُ ْؿَ :ومالَ ٌن َٓ َن ْٗم َ٘م ُف َوَٓ
( )52

( )53

َنٜمْ َ٘م ُفَُ ،م ْٕمٜمََ٤م ُهَ َٓ :ن ْٗم َٝم ُؿ َوَٓ َن ْٕم َٚم ُؿ).
قمز ّ
وضمؾً -مٞمس سمٗم٘مٞمف ،واًمٗم٘مف ًمٞمس هق احلٗمظ وًمهٞمس شمردنهد
إذن اًمٗم٘مف هق اًمٗمٝمؿ ،واًمذي ٓ نٗمٝمؿ ُمراد اهلل ّ -
اعمحٗمقفم٤مت واعمٜمٔمقُم٤مت واعمٜمثقرات ،سمؾ اًمٗم٘مف أن شمٗمٝمؿ ،ومال سمد ُمـ اًمٗمٝمؿ واإلدراك ُمهع احلٗمهظ :وًمهذًمؽ نتامنهز
قمز ّ
وضمؾ -يمٚمام يم٤من أٟمٗمع ،وًمذًمؽ عم٤م وصهػ اسمهـ
ومٝمام ،وأىمرب إمم ُمراد اهلل ّ -
اًمٕمٚمامء هبذا ،ومٙمٚمام يم٤من اًمٕم٤ممل أقمٛمؼ ً
قمٚمام وأسمرهؿ ىمٚمق ًسم٤م وأىمٚمٝمؿ شمٙمٚم ًٗم٤م  ،ومٚمؿ نٙمـ قمٜمدهؿ يمالم يمثػم
ُمسٕمقد قمٚمؿ اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل :يم٤مٟمقا أقمٛمؼ هذه إُم٦م ً
()54

وٓ ُمٜمٔمقُم٤مت وٓ ُمٜمثقرات وٓ رءً ،مٙمـ يم٤من قمٚمٛمٝمؿ قمٛمٞم ً٘م٤م ضمدًًّّ ا ،واًمٞمقم نسٛمقن اًمٗم٘مٞمف ُمـ يم٤من ُمٕمٚمقُم٤مشمف أيمثر،
ومٞم٘مٞمسقن اًمٗم٘مف سم٤مًمٙمٛمٞم٦م وًمٞمس هذا شمزهٞمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وسمذل أؾمب٤مسمف ،وًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمؿ أن شمسهتٗمٞمد ُمهـ ههذه
إؾمب٤مب ذم اًمٗمٝمؿ واًمٗمرىم٤من واًمتٛمٞمٞمز.
هف ُِمهـ سم ِ
ٞمد ِه واعمَْٕم ِر َوم ِ٦م سمِٕمٔمِٞم ِؿ ُىمدْْ رشمِ ِف سمِهام د ًَّمٜمََه٤م َقم َٚمٞم ِ
ِ ِ
( َو َٟم ِ
هدن ِع ُصهٜمْ َٕمتِ ِف َو َقم ِج ِ
ٞمه٥م
ْ َ
ْ
َ َ
َ
َجدُُ اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾَٟ -مَدََ َسمٜمََ٤م إِ َمم َشم َْقطم َ ْ
َ
٤مت ًمِ ْٚم ُٗم َ٘مٝم ِ
ات و َومّم َؾ ه ِذِ ِِه أن ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ه٤مء ا ًْم ُٕم َٚم َهام ِء:
ؼم َٟمَ٤م َأ َّٟم ُف إِ َّٟم ََّام َأ ْفم َٝم َر َهذه اعمُْ ْٕم ِج َز َ َّ َ
َ
َ
طم ْٙم َْٛمتفَ ،و َُم٤م َأ َص َب َغ َقم َٚم ْٞمٜمََ٤م ُم ْـ ٟم ْٕم َٛمتفُ ،صم َّؿ َأ ْظم َ َ
َٕ َّهن ُ ْؿ ُه ُؿ ا ًَّم ِذن َـ َوم ِٝم ُٛمقا َقمٜم ُف َو َوم ِ٘م ُٝمقا ُُم َرا َد ُهَ ،وم َج َ٤مز َأ ْن َندُُ ًُّمقا َقم َٚم ْٞم ِف سمِ َام َد َّهل ُ ْؿ سمِ ِف َقم َغم َٟم ْٗم ِس ِفَ ،و َضم َ٤مز َأ ْن َن ُٙمُق ُٟمُقا ُه ُؿ اًمٜمُّ َُّّم َح٤م ُء
ًمِ ِٕمب ِ
٤مد ِه ِسم َام َٟم ََّم ُحقا ِسم ِف َأٟم ُٗم َس ُٝم ْؿ).
َ

آطمتج٤مج سمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م وم٤مضؾُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وُمئ٦م سم٤معمدنٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (،)5478 136 /26
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 401/4شمرمج٦م .)158
) (52اإلرساء.44 :
) (53اًمتقسم٦م.122 :
( ) 54أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ( ،)926اهلروي ذم "ذم اًمٙمالم" (.)746

إبطال الحيل
وم٠مول رء نٜمّمح سمف اًمٗم٘مٞمف ٟمٗم سف أن نٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ،ونت٘مل ونتقرع وخي٤مف ،وم٢مذا ٟمّمح ٟمٗمسف وقمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ٟمّمح
قمز ّ
وضمؾ -ظمص سم٤مٔن٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مفٕ :هنؿ هؿ اًمذنـ نستح٘مقن أن ُخي٤مـمبقإ :هنؿ
ًمٕمب٤مد اهللً :مذًمؽ وم٤مهلل ّ -
ِ ِ
ِ ِ
هق ٍم
هق ٍم َن ْٕم َٚم ُٛمهق َن﴾  ،وىمه٤ملَ ﴿ :ىمهدْْ َوم َّّمه ْٚمٜمََ٤م أ َنه٤مت ًم َ٘م ْ
اًمذنـ نٜمتٗمٕمقن ،وم٘مه٤مل -شمٕمه٤مممَ ﴿ :ىمهدْْ َوم َّّمه ْٚمٜمََ٤م أ َنه٤مت ًم َ٘م ْ
( )55

َن ْٗم َ٘م ُٝمق َن﴾ .
( )56

ومٙم٠مٟمف ؾمبح٤مٟمف ومّمٚمٝم٤م هلؿ ظم٤مص٦م ،وههل ُمٗمّمهٚم٦م ًمٚمٜمه٤مس يمٚمٝمهؿ ،وًمٙمهـ ههؿ اًمهذنـ نٜمتٗمٕمهقن ونسهتٗمٞمدون
ومٞمٜمّمحقن أٟمٗمسٝمؿ ونٜمّمحقن اًمٜم٤مس ،وهذا هق اًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل.
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِِ
هؿ ُِمه ْـ
( َوم٢مِ َّن اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -و َص َ
ػ َٟم ْٗم َس ُف ًمٕمبَ٤مده َو َقم َّر َوم َٝم ْؿ ُر ُسمقسمِٞمَّتَ ُفَ ،و َد َقم ُ
٤مه ْؿ إِ َمم َشم َْقطمٞمده َوقمبَ٤م َدشمف ،عمَ٤م َأ ْؿم َٝم َر َهل ُ ْ
ِ ِ
ِ
خي ِْرج ْ ِ
ِ
ِِ
احل ِّل َذًمِ ُٙم ُُؿ اهللَُّ َومه َ٠م َّٟمَّك
احل ِّ
احل َّل ُم َـ اعمَْٞمِّ٧م َوخمُُ ْ ِر ُج اعمَْٞمِّ٧م ُم َـ ْ َ
٥م َواًمٜمَّ ََّقى ُ ْ ُ َ
ُىمدْْ َرشمفَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -قم َّز َو َضم َّؾ﴿ :إِ َّن اهللََّ َوم٤مًم ُؼ ْ َ
ُشم ُْ١م َوم ُٙمُق َن﴾ ُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل – َقم َّزَ َو َضم َّؾَ ﴿ :وم٤مًمِ ُؼ ِ
اإل ْص َب ِ
٤مح َو َضم َٕم َؾ اًم َّٚم ْٞم َؾ َؾم َٙمٜمًً٤م َو َّ
اًمِم ْٛم َس َوا ًْم َ٘م َٛم َر ُطم ْس َب٤م ًٟمً٤م َذًمِ َؽ َشم ْ٘م ِد ُنر ا ًْم َٕم ِز ِنز
( )57

ِ
ِ
ِ
ِ
هؼم َوا ًْم َب ْح ِ
هر َىمهدْْ َوم َّّمه ْٚمٜمََ٤م
ا ًْم َٕمٚمٞم ِؿ﴾ ُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل َ -قم َّز َو َضم َّؾَ ﴿ :و ُه َق ا ًَّمذي َضم َٕم َؾ ًَم ُٙم ُُؿ اًمٜمُّ ُُّجق َم ًمتَ ْٝمتََدُُ وا ِ َهب٤م ِذم ُفم ُٚم َهامت ا ًْم َ ِّ
أن ِ
٤مت ًمِ َ٘م ْق ٍم َن ْٕم َٚم ُٛمق َن﴾ ).
َ
( )58

( )59

آظمر أنتلم هق اًمِم٤مهد ،وهق ىمقًمفَ ﴿ :ىمدْْ َومّم ْٚمٜمََ٤م أن ِ
٤مت ًمِ َ٘م ْق ٍم َن ْٕم َٚم ُٛمق َن﴾.
َ
َّ
ِ ِ
ٟمِم َ٠م ُيمُؿ ُمـ َّٟم ْٗم ٍ ِ ٍ
( ُصم َّؿ َىم َ٤مل َ -قم َّز َو َضم َّؾَ ﴿ :و ُه َق ا ًَّم ِذي َأ َ
هق ٍم
س َواطمهدََ ة َوم ُٛم ْسه َت َ٘م ور َو ُُم ْسه َت َْق َد ٌع َىمهدْْ َوم َّّمه ْٚمٜمََ٤م أ َنه٤مت ًم َ٘م ْ
ِّ
ه٤مذ ُىمدْْ رشمِ ِ
ن ْٗم َ٘مٝمق َن﴾ َ ،وم َٚمام َوم ِ٘مٝمقا َقم ِـ اهللِ َ -قم َّز وضم َّؾُ -م٤م َقم َّٔمؿ سمِ ِف َٟم ْٗمسف ،و َأ ْظمؼم سمِ ِف ُِمـ ضمالًََمِ ِف وهٞمبتِ ِف و َٟم َٗم ِ
هف َو َقمٔمِهٞم ِؿ
َ َ َْ َ
ْ َ
َ َ
َّ ُ
َ ُ
َ
َ ُ َ ََ
َ
َ
اإلقم َٓم ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ه٤مء َواعمَْٜمْْه ِع
اًماه َواًمٜمَّ ْٗمه ِع َو ِ ْ
ُؾم ْٚم َٓم٤مٟمف َو َؾم ْٓم َقشمف َو َُم٤م َو َقمدََ سمِف ُم ْـ َصم َقاسمِف َو َشم ََّق َقمدََ سمِف ُم ْـ قم َ٘م٤مسمِفَ ،وُم ْٚمٙمف ًمألَ ْؿمهٞمَ٤مء ذم ُّ ِّ
( )60

ِ
اؾمتَ َْحٞمَ ْقا اهللَ َو َقمبَدُُ و ُهَ ،و َظم٤م ُومقا اهللَ َو َرا َىمبُق ُهَ ،و َذًمِ َؽ عمَِ٤م َوم ِ٘م ُٝمقا َقمٜمْ ُف
َواًمدََّّ َوا ِم َوا ًْمبَ َ٘م٤مء َه٤م ُسمقا اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -و َأ َضم ُّٚمق ُهَ ،و ْ
ُِم ْـ َقم َٔم َٛمتِ ِف َو َضمالًََمِ ِف َو َقمٔمِٞم ِؿ ُر ُسمقسمِٞمَّتِ ِف).

) (55إٟمٕم٤مم.97 :
) (56إٟمٕم٤مم.98 :
) (57إٟمٕم٤مم.95 :
) (58إٟمٕم٤مم.96 :
) (59إٟمٕم٤مم.97 :
) (60إٟمٕم٤مم.98 :

إبطال الحيل
ه١مٓء هؿ اًمٗم٘مٝم٤مء احل٘مٞم٘مٞمقن ،وهؿ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اًمهرأي واحلٞمهؾ ،خيه٤مومقن واهلل وجيٚمقٟمهف ،واؾمهتٞمحقا اهلل
وقمبدوه ،وظم٤مومقا اهلل وراىمبقه ،ووم٘مٝمقا قمٔمٛمتف وضمالًمف :وًمذًمؽ يمؾ ُمـ يم٤من سم٤مهلل أقمرف يمه٤من ًمهف أظمهقف﴿ :إِ َّٟم ََّهام
خي َِْمك اهللََّ ُِمـ ِقمب ِ
٤مد ِه ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء﴾ ٕ :هنؿ قمرومقا اهلل طمؼ اعمٕمروم٦م ،وشم٠مُمٚمقا ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف ومخ٤مومقا :وهلهذا ؾمهٞم٘مقل:
َْ
ْ َ
( )61

ًمّمؼ ُم٤م وم٘مٝمقا قمـ اهلل سم٘مٚمقهبؿ وم٠مزقمجف ،وم٤معمٕمروم٦م ًمٞمس٧م فم٤مهرن٦م سمؾ قمٛمٞم٘م٦م ،طمتك إهن٤م ًمّم٘م٧م سم٤مًم٘مٚمقب،
ُمٜمٙمراٟٕ :مف خي٤مف ُمـ همْم٥م اهلل:
شمٕمٛم٘م٧م وشمنمسمتٝم٤م اًم٘مٚمقب وم٠مزقمجتٝم٤م ،ومتجد اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل
ً
ُمٜمزقمج٤م إذا رأى ً
ومال سمد نٜمٙمره ،وإذا ىمٍم ذم اًمٕمب٤مدة وم٢مٟمف خي٤مف ُمـ همْم٥م اهلل ،وم٤معمس١موًمٞم٦م قمٚمٞمف أقمٔمهؿ ،وإذا ىمٍمه ذم شمبٚمٞمهغ اًمٕمٚمهؿ
ُمٜمٖمٛمس٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ،وًمٞمس ُمس٤مسم ً٘م٤م إًمٞمٝم٤م ،هذا اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل اًمرسم٤مين.
خي٤مف ،ومتجد اخلقف ًمّمؼ سم٘مٚمبف وم٠مزقمجفً ،مٞمس
ً
هغم ُمه٤م نر ِض ِ
قهبِؿ َوم َ٠م ْز َقمجٝم٤م ،و َقمـ َمجِٞم ِع ُم َٙم ِ ِ
ِ
ِ
هٞمف
َ َ َ ْ
َ
َه٤مره اهللَِّ َسم٤م َقمهدََ َه٤مَ ،و َقم َ َ ُ ْ
َ
(و ًَمّم َؼ َُم٤م َوم٘م ُٝمقا َقم ِـ اهللَِّ َ -قم َّز َو َضم َّؾ -سمِ ُ٘م ُٚم ِ ْ
إل َ ِهلٞم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ه٦م،
اهب٤مَ ،وُم ْـ خمََ َ٤م َومتف َأ ْو َضم َٚم َٝم٤م َو َأ ْر َه َب َٝم٤مَ ،ومٕمٜمْْدََ َذًم َؽ َأ َض٤م َوم ُٝم ُؿ اهللَُّ َ -قم َّز َو َضم َّؾ -إِ َمم َٟم ْٗمسف وم َٞمام َؿم ِٝمدََ َهل َ٤م سم٤م ِ َّ
َطم َّر َيم َٝم٤م َو َأ َذ َ َ
﴿ؿم ِٝمدََ اهللَُّ َأ َّٟمف َٓ إِ ًَمف إَِّٓ هق واعمَْالَ َِئ َٙم ُ٦م و ُأو ًُمق ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َىم ِ٤مئام سمِ٤م ًْم ِ٘مس ِ
َوم َ٘م َ٤ملَ :
ط﴾) .
َ
َ َُ َ
ُ
ْ
ً
( )62

هذا ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م زيمك اهلل سمف أهؾ اًمٕمٚمؿ :وم٢مٟمف ضمٕمٚمٝمؿ ؿمٝمداء ُمع ذاشمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٤مهلل واعمالئٙم٦م وأوًمهق
اًمٕمٚمؿ اًمذنـ ىم٤مُمقا سمح٘مف ؿمٝمدوا وظم٤مومقا اهلل ،ومٝم١مٓء رومٕمٝمؿ اهلل ُمٙم٤م ًٟمً٤م قمٚمٞمًّ٤م ،ومٚمٞمس سمٕمد اًمٜمبقة ُمثؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٝمهؿ
اًمّمدِّ ن٘مقن.
ِّ
( ُصمؿ ر َومٕمٝمؿ َقم َغم َمجِٞم ِع َظم ْٚم ِ٘م ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل﴿ :نر َوم ِع اهللَُّ ا ًَّم ِذنـ آُمٜمُُقا ُِمٜم ُٙمُؿ وا ًَّم ِذنـ ُأو ُشمُهقا ا ًْم ِٕم ْٚمهؿ درضم ٍ
ه٤مت﴾ َ ،و َىم َ
ه٤مل:
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
َّ َ َ ُ ْ
ِِ
٤مد ِه ،و َأه ُؾ ُٟم ِ ِ
٤مت ُمـ َّٟم ََِّم٤مء﴾ ِ ،ىم َٞمؾ :سمِ٤م ًْم ِٕم ْٚم ِؿَ ،ومٝمؿ ص ْٗمق ُة اهللَِّ ُِمـ ِقمب ِ
ٍ
اص َٓم َٗم٤م ُه ُؿ اهللَُّ ًمِ ِٕم ْٚم ِؿ ِِه،
َ ْ
ُقره ِذم سمِالََدهْ ،
ْ َ
ُ ْ َ َ
ُ
﴿ َٟم َْر َوم ُع َد َر َضم َّ
ط ُذسم٤مسم٤م َقمهـ طمر ُِم ِ
اظمتََ٤مرهؿ ًمِٜمَ ْٗم ِس ِف ،و َقمر َومٝمؿ طم َّ٘مف ،ود َّهلؿ َقم َغم َٟم ْٗم ِس ِفَ ،وم َ٠م َىم٤مم ِهبِؿ طمجتَف ،وضمٕم َٚمٝمؿ َىمقا ُِم َ ِ ِ
هف،
لم َسم٤م ًْم٘م ْس َّ ً
َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َّ
ْ َُ
َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ
َو ْ َ ُ ْ
ُٟم َُّم َح٤مء ًَم ُف ِذم َظم ْٚم ِ٘م ِفَ ،وم٤مرن َـ إِ ًَمٞمْ ِف سمِ َٓم٤م َقمتِ ِفَ :وم ِٚم َذًمِ َؽ َأُمر اهللَُّ َ -قم َّز َو َضم َّؾ -سمِٛمس َ٠م ًَمتِ ِٝمؿ َواًمٜمُّ ُُّز ِ
هز
ول ِقمٜمْْدََ َـم٤م َقمتِ ِٝم ْؿَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -قم َّ
ْ
َ ْ
ََ
ِّ
َ
( )63

( )64

هغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِ
٤مؾم َ٠م ًُمقا َأ ْه َؾ ِّ
اًمذ ْيم ِْر إِن ُيمُٜمتُ ُْؿ َٓ َشم ْٕم َٚم ُٛمق َن﴾ ُ ،صم َّؿ َأ ًْم َّم َؼ َـم٤م َقمتَ ُٝم ْؿ سمِ َٓم٤م َقمتِ ِف َو َـم٤م َقم ِ٦م َر ُؾمهقًمِ ِف َ -ص َّ
هف
ْ
َو َضم َّؾَ ﴿ :وم ْ
( )65

) (61وم٤مـمر.28 :
( )62آل قمٛمران.18 :
( )63اعمج٤مدًم٦م.11 :
( )64إٟمٕم٤مم.83 :
( )65اًمٜمحؾ.43 :

إبطال الحيل
ِ
ِ
ِ
ِ
قل َو ُأ ِ
َهذا َىم َ
اًمر ُؾم َ
هؿ ا ًْم ُٗم َ٘م َٝمه٤مء َيم َ
؛هو َن،
وزم إَ ُْم ِر ُمٜم ُٙم ُْؿ﴾  ،ىم َٞمؾُ :ه ُ
َو َؾم َّٚم َؿَ -وم َ٘م َ٤ملَ ﴿ :أـمٞم ُٕمقا اهللََّ َو َأـمٞم ُٕمقا َّ
ه٤مل اعمُْ َٗم ِّ ُ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ خمََ ْ َٚم ٍد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ ِ
اًمرسمِٞم ِع ْسم ِـ َأ َٟم ٍ
َس َقم ْـ َأ ِيب ا ًْم َٕم٤مًمِ َٞمه٦م
اًمر ِاز ُّي َقم ِـ َّ
٤مين َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َضم ْٕم َٗم ٍر َّ
َ
احل َّس ُّ
ِسم َذًمِ َؽ).
( )66

( )68

( )69

( )67

( )70

( )71

( )72

هذا أطمد اًمتٗمسػمات ،وىمٞمؾ :هؿ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء أو وٓة إُمر ،وىمٞمؾ :هؿ اًمٓم٤مئٗمت٤من مجٞم ًٕم٤م ،وهذا ُمـ اظمتالف
اًمتٜمقع.
اخلَ ْٚم ِؼ َو ِ
( َوم َٓم٤م َقمتُ ُٝم ْؿ َقم َغم َمجِٞم ِع ْ
اضمبَ ٌ٦مَ ،و َُم ْٕم ِّمٞمتَ ُٝم ْؿ ُحم َ َّر َُم ٌ٦م).

( )66اًمٜمس٤مء.59 :
( )67أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)33202اًمٓمؼمي ذم "شمٗمسػمه" (ُ )501/8مـ ـمرنؼ أيب ضمٕمٗمر سمف.
( ) 68حمٛمد سمـ خمٚمد سمـ طمٗمص ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م اًم٘مدوة ،أسمق قمبد اهلل ،اًمدوري صمؿ اًمبٖمدادي اًمٕمٓم٤مر اخلْمٞم٥م .صح٥م مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب
اإلُم٤مم أمحد .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وُمئتلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 142 /3شمرمج٦م ،)605
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 256 /15شمرمج٦م .)108
( ) 69حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمبخؽمي احلس٤مين ،أسمق قمبد اهلل اًمقاؾمٓمل اًمانر .ؾمٙمـ سمٖمداد ،ويم٤من ظمػما ُمرضٞم٤م صدوىم٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صدوقُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 471 /24شمرمج٦م  ،)5061وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 164 /6شمرمج٦م
.)410
( ) 70أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي قمٞمسك سمـ أيب قمٞمسك سمـ ُم٤مه٤من .قم٤ممل اًمري .وًمد ذم طمدود اًمتسٕملم ،ذم طمٞم٤مة سم٘م٤من٤م اًمّمح٤مسم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صدوق دء احلٗمظ ظمّمقص٤م قمـ ُمٖمػمةُ .م٤مت ذم طمدود ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 192 /33شمرمج٦م  ،)7284وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 346/7شمرمج٦م .)127
( ) 71اًمرسمٞمع سمـ أٟمس سمـ زن٤مد اًمبٙمري ،اخلراؾم٤مين ،اعمروزي .ون٘م٤مل :احلٜمٗمل اًمبٍمي ،صمؿ اخلرؾم٤مين .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ًمف
أوه٤مم ،ورُمل سم٤مًمتِمٞمعُ .م٤مت ذم ظمالوم٦م أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 60 /9شمرمج٦م  ،)1853وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 169/6شمرمج٦م .)79
(ُ )72ر َومٞمع سمـ ُمٝمران ،أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمرن٤مطمل ،اًمبٍمي ،اإلُم٤مم ،اعم٘مرئ ،احل٤مومظ ،اعمٗم؛ ،أطمد إقمالم .يم٤من ُمقمم ُٓمرأة ُمـ سمٜمل رن٤مح سمـ نرسمقع،
صمؿ ُمـ سمٜمل متٞمؿ .أدرك زُم٤من اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ؿم٤مب ،وأؾمٚمؿ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر اًمّمدنؼ ،ودظمؾ قمٚمٞمف .طمٗمظ اًم٘مرآن،
وىمرأه قمغم أيب سمـ يمٕم٥م ،وشمّمدر إلوم٤مدة اًمٕمٚمؿ ،وسمٕمد صٞمتف .ىمرأ اًم٘مرآن قمغم قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -صمالث ُمرار .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صم٘م٦م يمثػم اإلرؾم٤ملُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 214 /9شمرمج٦م  ،)1922وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 207 /4شمرمج٦م .)85

إبطال الحيل
قمز ّ
وضمؾ ،وًمٞمس هٜم٤مك ـم٤مقم٦م واضمب٦م إٓ عمـ أوضمبٝم٤م اهلل -
ـم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء واضمب٦مٕ :ن ـم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل ّ -
قمز ّ
وضمؾ ،واًمٕمٚمامء ٓ ن٠مظمذون سمٞمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ،وم٤مًمبٞمٕم٦م شمٙمقن ًمقٓة إُمرً ،مٙمـ اًمٕمٚمامء إذا ىم٤مًمقا وم٢مهنؿ نقىمٕمقن قمـ
ّ
اهلل :ومٓم٤مقمتٝمؿ واضمب٦م يمٓم٤مقم٦م إب ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل.
(ُمـ َأ َـم٤م َقمٝمؿ ر َؿمدََ و َٟمَج٤م ،وُمـ َظم٤م ًَم َٗمٝمؿ ه َٚم َؽ و َهمَقى ،هؿ رسج ا ًْم ِٕمب ِ
٤مدَ ،و َُمٜمَ َُ٤مر ا ًْمبِالَ َِدَ ،و َىم َقا ُم إُ َُمه ِؿَ ،و َنٜمََه٤مسمِٞم ُع
ُ ْ َ
ُ ْ َُ ُ َ
َ َ
َ َ َ َ ْ
َ ْ
ُ ْ َ
ِ ِ
ِ
اًمزه ِ
ا ًْم ِحِ َيم ِؿ ِذم ُيم ُِّؾ و ْىم ٍ
٤مخلَ ِْم َٞم ِ٦م َوآ ْقمتِ َب ِ
هد ِذم ُيم ِّ
٧م َو َز َُم ٍـَ ،و َص َٗم ُٝم ُؿ اهللَُّ َ -قم َّز َو َضم َّؾ -سمِ ْ
اجل َٝم َٚمه ُ٦م
٤مرَ ،و ُّ ْ
ُهؾ َُمه٤م َرهم َ
َ
ه٥م ومٞمهف ْ َ
ِ ِ ِِ
﴿وشمِ ْٚم َؽ إَ ُْمثَ ُ٤مل َٟم ْ ِ
َا ُ َهب٤م ًمِٚمٜمَّ ِ
َّه٤مس
إَ ْهم َْام ُرَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -قم َّز َو َضم َّؾ ُِم ْـ َىم ِ٤مئ ٍؾ﴿ :إِ َّٟم ََّام َ ْ
خي َِْمك اهللََّ ُم ْـ قم َب٤مده ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء﴾ َ ،و َىم َ٤ملَ :
ِِ
٤مه٤مشمِ ِف َٕ ْه ِؾ َقم ْ ِ
ٍم ِه عمَِ٤م ُأوشمِ َٞم ُف ُِم ْـ ُطم َٓمه٤م ِم اًمهدُُّّ ْٟم َٞم٤م
َو َُم٤م َن ْٕم ِ٘م ُٚم َٝم٤م إَِّٓ ا ًْم َٕم٤معمُِق َن﴾ َ ،و َو َص َ
وضم ُف ِذم ِزنٜمََتف َو ُُم َب َ
ػ َىم ُ٤مرو َن َو ُظم ُر َ
( )73

( )74

لم ًَمف اعمُْ ِر ِ
و ِزنٜمَ ُتٝم٤م ،و ِهمب َٓم َ٦م ْ ِ ِ
ندن َـ ُِمٜمْ َٝم٤م ُِمثْ َؾ إِ َرا َدشمِ ِفَ ،و َشم َ٠م ُّؾم َٗم ُٝم ْؿ َقم َغم ُِمثْ ِؾ َطم٤مًمِ ِفُ ،صم َّؿ َد َّل َقم َغم َوم ْْم ِؾ ا ًْم ُٕم َٚم َام ِء َوإِ َص٤م َسمتِ ِٝم ُؿ
اجل٤مهٚم َ ُ
َ َ َ ْ
َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
٤مه ْؿ عمَِ٤م َوم ِٝم ُٛمقا َقم ِـ اهللََِِّ ،و َشم َّْم ِد ِن٘م ِٝم ْؿ َهل ُ ْؿ ومِ َٞمام َو َقمدََ ُِم ْـ َضم ِز ِ
نؾ َصم َقاسمِ ِف،
اب سمِ ُٕم ُزوف َأ ْٟم ُٗمس ِٝم ْؿ َقم ْـ ُُم ْٚمٙمف َو ِزنٜمََتفَ ،و ِر َض ُ
اًمّم َق َ
َّ
ِ
وطمس ِـ ُمآسمِ ِف عمَِـ آُمـ سمِ َذًمِ َؽ ور ِ ِ
قؾمك َومبَ َٖمَك َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َوآ َشمٞمْٜمََ٤م ُه ُِمه َـ
ْ َ َ
يض سمِفَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -قم َّز َو َضم َّؾ﴿ :إِ َّن َىم ُ٤مرو َن َيمَ٤م َن ُمـ َىم ْق ِم ُُم َ
َ ُ ْ َ
ََ َ
ه٤مل ا ًَّم ِ
هف ِذم ِزنٜمََتِ ِ
وزم ا ًْم ُ٘مق ِة﴾ ُ ،صمؿ َىم َ٤مل َ -قم َّز وضم َّؾَ ﴿ :وم َخرج َقم َغم َىمق ُِم ِ
ا ًْم ُٙمٜمُ ِ
٤محت ُف ًَمتَٜمُُق ُء سمِ٤م ًْم ُٕم ّْمبَ ِ٦م ُأ ِ
هف َىم َ
هذن َـ
ُقز َُم٤م إِ َّن َُم َٗم ِ َ
ْ
َ َ
َ َ
َّ
َّ
( )75

ِ
ِ
ِ
ِ
اب اهللَِّ
ويت َىم ُ٤مرو ُن إِ َّٟم ُف ًَم ُذو َطم ٍّظ َقمٔمٞم ٍؿ * َو َىم َ٤مل ا ًَّمذن َـ ُأو ُشمُقا ا ًْمٕم ْٚم َؿ َون َٚم ُٙم ُْؿ َصم َق ُ
احلٞمَ٤م َة اًمدُُّّ ْٟمٞمَ٤م َن٤م ًَمٞمْ َ٧م ًَمٜمََ٤م ُمثْ َؾ َُم٤م ُأ ِ َ
ُن ِرندُُ و َن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هز وضمه َّؾِ ْ َ -
٤مهه٤م إَِّٓ
ه٤محل٤م﴾ َ ،و َىم َ
ٞمّمه٤م ًم ْٚم ُٕم َٚم َهامء َو َشم ْٗم ِْمهٞمالً ًم ْٚم ُٗم َ٘م َٝمه٤مء﴿ :وَٓ ُن َٚم َّ٘م َ
ختّْم ً
ه٤مل َ -قم َّ َ َ
َظم ْ ٌػم عمَِّ ْـ آ َُم َـ َو َقمٛم َؾ َص ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هؿ َقمٜمْْه ُفَ ،وسمِ َهام
اًمّم٤مسمِ ِرن َـ َقم ِـ اًمدُُّّ ْٟمٞمَ٤م َو ِزنٜمََت َٝم٤م َر ًض٤م سمِ٤مهللَِّ َوسمِثَ َقاسمِفَ ،وسمِ َام َأ ْقم َٓم ُ
اًمّم٤مسمِ ُرو َن﴾ َ ،ن ْٕمٜملَّ :
َّ
٤مه ُؿ ا ًْمٕم ْٚم َؿ سمِهف َوا ًْم َٗم ْٝم َ
( )76

( )77

ِ
ِ
ؼم َقمٜمْ َٝم٤م).
َوم٘م ُٝمقا ُقمٜمْ ُف َُم٤م َو َقمدََ سمِف َُم ْـ َص َ َ

وهذه ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مّمص اًمتل شمبلم ُمٙم٤مٟم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مٞملم ،أن ىم٤مرون عم٤م ظمرج قمغم ىمقُمف ذم زنٜمتفَ ﴿ ،ىم َ٤مل
ِ
احلٞمَ٤م َة اًمدُُّّ ْٟمٞمَ٤م﴾  ،وم٤مًمذنـ نرندون احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هؿ إيمثرون ذم يمؾ أُم٦م ،ىم٤مًمقا يمٚمٝمؿ سمٚمس٤من واطمهد:
ا ًَّمذن َـ ُن ِرندُُ و َن ْ َ
( )78

( )73وم٤مـمر.28 :
( )74اًمٕمٜمٙمبقت.43 :
( )75اًم٘مّمص.76 :
( )76اًم٘مّمص.80 - 79 :
( )77اًم٘مّمص.80 :
( )78اًم٘مّمص.79 :
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ِ
ويت َىم ُ٤مرو ُن إِ َّٟم ُف ًَم ُذو َطم ٍّظ َقمٔمِٞم ٍؿ﴾  ،وٟمحـ ٟمسٛمع هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٞمقم قمنمات اعمرات ،أُم٤م أهؾ
﴿ َن٤م ًَم ْٞم َ٧م ًَمٜمََ٤م ُمثْ َؾ َُم٤م ُأ ِ َ
( )79

اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مٞملم ومال نس٤مسم٘مقهنؿ إمم اًمدٟمٞم٤م وٓ ندًمقهنؿ قمٚمٞمٝم٤م وٓ نسٝمٚمقن هلؿ احلٞمؾ واعمِمتبٝم٤مت ،وٓ نبحثقن هلهؿ
قمـ رظمص أهؾ اًمٕمٚمؿ ،سمؾ هؿ اًمذنـ نٕم٤مجلقهنؿٕ :ن طم٥م اًمدٟمٞم٤م ُمرض ،وص٤مطم٥م اًمٕمٚمؿ ـمبٞمه٥م نٕم٤مجلهف ىمه٤مل –
ِ
ِ
اًمّم٤مسمِ ُرو َن﴾ .
اب اهللَِّ َظم ْ ٌػم عمَِّ ْـ آ َُم َـ َو َقمٛم َؾ َص٤محلً٤م وَٓ ُن َٚم َّ٘م َ
٤مه٤م إَِّٓ َّ
﴿ون َٚم ُٙم ُْؿ َصم َق ُ
شمٕم٤ممم -قمغم ًمس٤من أهؾ اًمٕمٚمؿَ :
( )80

وٕن اجلٜم٦م طمٗم٧م سم٤معمٙم٤مره ومال سمد أن شمّمؼم قمغم اًمدٟمٞم٤م ،وٓ سمد أٟمؽ ختت٤مرٕ :ن أظمرة واًمهدٟمٞم٤م ٓ جيتٛمٕمه٤من ذم
اًم٘مٚم٥م ،ىمد دمتٛمع ذم اًمٞمد ًمٙمـ ٓ دمتٛمع ذم اًم٘مٚم٥مٕ ،ن اًم٘مٚم٥م ٓ جيٛمع سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ومٛمـ أطم٥م اًمدٟمٞم٤م ُمهـ
ىمٚمبف أض سم٤مٔظمرة ،وُمـ أطم٥م أظمرة أض سم٤مًمدٟمٞم٤م ،ومٝم١مٓء هؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مٞملم ،وهؿ قمالج اًمٜم٤مس ،وم٢مذا ُضم َّـ
إـمب٤مء ،ومٛمـ ٟمداوي اًمٜم٤مس؟!
ىم٤مل قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك نٕم٤مشم٥م ص٤مطمبف اسمـ ُقم َٚم َّٞم َ٦م -ويم٤من ىمد شمقمم صدىم٤مت اًمبٍمةٟٓ -مِمهٖم٤مًمف سم٤مًمهدٟمٞم٤م ،ذم
( )82

( )81

دائام ،ومٛمـ هذا إسمٞم٤مت ىمقًمف:
أسمٞم٤مت ُمِمٝمقرة ،ويم٤من اإلُم٤مم أمحد ٓ حي٥م اًمِمٕمرً ،مٙمـ سمٕمض إسمٞم٤مت يم٤من نردده٤م ً
ن٤م ضم٤مقمؾ اًمٕمٚمؿ ًمف سم٤مز ًن٤م *** نّمٓم٤مد أُمقال اعمس٤ميملم
اطمتٚم٧م ًمٚمدٟمٞم٤م وًمذاهت٤م *** سمحٞمٚم٦م شمذههههه٥م سم٤مًمدنـ
ومٍمت جمٜمق ًٟمً٤م هب٤م سمٕمدُم٤م *** يمٜمهه٧م دواء ًمٚمٛمج٤مٟملم
أنـ روانتؽ ومٞمام ُم٣م *** قمـ اسمـ قمقن واسمـ ؾمػمنـ
( )83

( )84

( )79اًم٘مّمص.79 :
( )80اًم٘مّمص.80 :
( ) 81قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واضح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعم١مُمٜملم ذم
احلدن٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى
وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرمج٦م  ،)3520وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 378 /8شمرمج٦م .)112
( )82إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُم٘مسؿ ،اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،اًمثب٧م ،أسمق سمنم إؾمديُ ،مقٓهؿ اًمبٍمي اًمٙمقذم إصؾ ،اعمِمٝمقر سم٤مسمـ قمٚمٞم٦م،
وهل أُمف ،وًمد ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م .يم٤من ُمقصقوم٤م سم٤مًمدنـ واًمقرع واًمت٠مًمفُ ،مٜمٔمقرا إًمٞمف ذم اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ ،وسمدت ُمٜمف هٗمقات ظمٗمٞمٗم٦م ،مل شمٖمػم
رشمبتف إن ؿم٤مء اهلل .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 23 /3شمرمج٦م ،)417
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 107 /9شمرمج٦م .)38
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أنـ روان٤مشمؽ ومٞمام ُم٣م *** سمؽمك أسمقاب اًمسالـملم
إن ىمٚم٧م أيمره٧م ومام هٙمذا *** زل مح٤مر اًمٕمٚمؿ ذم اًمٓملم

( )85

واًمِم٤مهد ىمقًمف :يمٜم٧م دواء ًمٚمٛمج٤مٟملم وست جمٜمق ًٟمً٤م ُمثٚمٝمؿ ،ومسٛمع اسمـ قمٚمٞم٦م ذًمؽ ومؽمك اًمّمهدىم٤مت ،ومه٤مًمٕمٚمامء
ومٛمـ نٕم٤مًم٩م اًمٜم٤مس؟! ًمٙمـ مل شمزل هٜم٤مك ومرىم٦م قمغم احلؼ فم٤مهرنـ.
هؿ إـمب٤مء نٕم٤مجلقن اًمٜم٤مس ،وم٢مذا ُضمـ إـمب٤مء َ
(وًمِ َذًمِ َؽ ُن ْر َوى َ -واهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿِ -ذم َُم ْٕمٜمََك َه َذا َىم ْق ُل اًمٜمََّّبِ ِّل َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَُ « :م ْـ ُن ِر ِد اهللَُّ سمِ ِف َظم ْ ًػما ُن َٗم ِّ٘م ْٝمه ُف ِذم
َ
ٍ
ِ
لم ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َأ ِيب َُم َ ٍ
اًمدِِّّ ِ
ٕمنمه َىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م
احل َس ْ ُ
نـشَ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٗم ْْم ِؾ َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ا ًْم َ٘م٤م ْومالَ َُّين َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َو ِيمٞم ٌع َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُأ َؾم٤م َُم ُ٦م ْسم ُـ َز ْن ٍد َقم ْـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َيم ْٕم ٍ
يض اهللَُّ
٥م ا ًْم ُ٘م َرفم ُّل َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َٕم٤مو َن ُ٦م ْسم ُـ َأ ِيب ُؾم ْٗم َٞم٤م َن َ -ر َ
( )86

( )88

( )89

( )87

( )90

( )91

( ) 83قمبد اهلل سمـ قمقن اسمـ أرـمب٤من ،أسمق قمقن اعمزينُ ،مقٓهؿ اًمبٍمي .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من اسمـ قمقن صم٘م٦م ،يمثػم احلدن٨م،
ورقم٤م ،قم ثامٟمٞم٤م .ىم٤مل اسمـ اعمب٤مركُ :م٤م رأن٧م ُمّمٚمٞم٤م ُمثؾ اسمـ قمقن .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٤مضؾ ُمـ أىمران أنقب ذم اًمٕمٚمؿ
واًمٕمٛمؾ واًمسـُ .م٤مت ذم ؿمٝمر رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى ومخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 394 /15شمرمج٦م  ،)3469وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 364/6شمرمج٦م .)156
( )84حمٛمد سمـ ؾمػم نـ ،أسمق سمٙمر إٟمّم٤مري ،إٟمز اًمبٍميُ .مقمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ.
ٟمسٞم٩م وطمده .مل نٙمـ سم٤مًمبٍمة أقمٚمؿ ُمٜمف ،ويم٤من طمسـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمرائض ،واًم٘مْم٤مء ،واحلس٤مب .ىم٤مل
وًمد ًمسٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر .يم٤من
َ
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م قم٤مسمد يمبػم اًم٘مدر .شمقذم سمٕمد ُمقت احلسـ اًمبٍمي سمٛمئ٦م نقم ،ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (/25
 344شمرمج٦م  ،)5280وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 606 /4شمرمج٦م .)246
( ) ) 85أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ( ،)601اسمـ اًمسبٙمل ذم ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى (.)285/1
صح٥م ُمـ ِ
اًم٘م ْ٤مومالين ،أسمق اًمٗمْمؾِ ،
( )86ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ اًمقًمٞمد َ
صح٥م اإلُم٤مم أمحد .يم٤من صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس وقمنمنـ وصمالث
َ ْ
ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 135 /8شمرمج٦م  ،)3648وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 507 /7شمرمج٦م .)224
( ) 87احلسلم سمـ حمٛمد سمـ أيب ُمٕمنم ٟمجٞمح نٙمٜمك أسم٤م سمٙمر ،اًمسٜمدي ،اعمدين  ،صمؿ اًمبٖمداديُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس٦م وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 608 /12شمرمج٦م  ،)232وُمٞمزان آقمتدال ( 547 /1شمرمج٦م .)2054
( :) 88ويمٞمع سمـ اجلراح ،سمـ ُمٚمٞمح ،سمـ قمدي ،سمـ ومرس ،سمـ مججٛم٦م ،سمـ ؾمٗمٞم٤من ،سمـ احل٤مرث ،سمـ قمٛمرو ،سمـ قمبٞمد ،سمـ رؤاس ،اإلُم٤مم احل٤مومظ،
حمدث اًمٕمراق  ،أسمق ؾمٗمٞم٤من اًمرؤاد ،اًمٙمقذم ،أطمد إقمالم .ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾُ :م٤م رأن٧م أطمدا أوقمك ًمٚمٕمٚمؿ وٓ أطمٗمظ ُمـ ويمٞمع .ىم٤مل اسمـ
طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ قم٤مسمدً .مف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت" :أظمب٤مر اًم٘مْم٤مة" .وًمد ؾمٜم٦م شمسع وقمنمنـ وُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 462 /30شمرمج٦م  ،)6695وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 140 /9شمرمج٦م .)48
( ) 89اإلُم٤مم ،اًمٕم٤ممل ،اًمّمدوق ،أؾم٤مُم٦م سمـ زند ،أسمق زند اًمٚمٞمثلُ ،مقٓهؿ اعمدين .طمدث قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ،وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل ،وٟم٤مومع
اًمٕمٛمري ،وقمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م ،وؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ،ومج٤مقم٦م .روى قمٜمف طم٤مشمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ،واسمـ وه٥م ،وأسمق ضٛمرة أٟمس سمـ قمٞم٤مض ،وقمبٞمد اهلل
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نـش ،ؾم ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
هٛم ْٕم ُ٧م
هػما ُن َٗم ِّ٘م ْٝمه ُف ِذم اًمهدِِّّ ِ َ
َقمٜمْ ُفَ -قم َغم اعمْٜمْ َْؼم« :اًم َّٚم ُٝم َّؿ َٓ َُم٤مٟم َع عمَ٤م َأ ْقم َٓم ْٞم َ٧م َوَٓ ُُم ْٕمٓم َل عمَ٤م َُمٜمَ ْٕم َ٧مَُ ،م ْـ ُنرد اهللَُّ سمِف َظم ْ ً
ه ُ١مَٓ ِء ا ًْم َٙم َِٚمام ِ
ت ُِم ْـ َٟمَبِ ِّٞم ُٙم ُْؿ َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ) .
َ
َ
( )92

احلدن٨م ذم اًمّمحٞمحلم ،وهق طمدن٨م قمٔمٞمؿَُ « ،م ْـ ُن ِر ِد اهللَُّ سمِ ِف َظم ْ ًػما ُن َٗم ِّ٘م ْٝم ُف ِذم اًمدِِّّ ِ
نـش  ،وم٢مذا يم٤من اًمٕمبد وم٘مٞم ًٝم٤م ذم
( )93

ظمػما ،وهذا أول ـمرنؼ إمم اجلٜم٦م ،وإذا رأن٧م اًمٕمبد نٕمٙمهس ،ومٞمٜمٍمهف قمهـ
اًمدنـ ونٕمٛمؾ سمام نٕمٚمؿ وم٤مهلل ىمد أراد سمف ً
﴿و ًَم ْق َقم ِٚم َؿ اهللَُّ ومِ ِٞمٝم ْؿ َظم ْ ًػما َٕ ْؾم َٛم َٕم ُٝم ْؿ﴾ ً ،مٙمـ أقمٔمؿ ُم٤م نثبتؽ قمهغم
ظمػماَ ،
اًمدنـ واًمتٗم٘مف ومٞمف ،وم٤مقمٚمؿ أٟمف ُم٤م أرند سمف ً
( )94

اًمٓمرنؼ هق اًمٕمٛمؾ ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم صٗم٤مت اًمٕمٚمامءٟٕ :مؽ يمٚمام شمٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمؽ يمٚمام صمبه٧م اًمٕمٚمهؿ وازددت ُمٜمهف ،ىمه٤مل -

سمـ ُمقؾمك ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ،وآظمرون .ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملمً :مٞمس سمف سم٠مس .وىم٤مل اًمٜمس٤مئلً :مٞمس سم٤مًم٘مقي .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ْيؿ.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 347 /2شمرمج٦م  ،)317وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 342/6شمرمج٦م .)145
( )90حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمـ طمٞم٤من سمـ ؾمٚمٞمؿ ،أسمق محزة ،وىمٞمؾ :أسمق قمبد اهلل اًم٘مرفمل اعمدينُ ،مـ طمٚمٗم٤مء إوسُ ،وًمد ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ . -نرؾمؾ يمثػما ،ونروي قمٛمـ مل نٚم٘مٝمؿ ،ومروى قمـ أيب ذر ،وأيب اًمدرداء ،وقمكم ،واًمٕمب٤مس ،واسمـ ُمسٕمقد ،وؾمٚمامن ،وقمٛمرو سمـ
اًمٕم٤مص،
ونروي قمـ رضمؾ قمـ أيب هرنرة .ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م قم٤مملُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (/23
 340شمرمج٦م  ،)5573وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 65 /5شمرمج٦م .)23
(ُ ) 91مٕم٤مون٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م سمـ قمبد ؿمٛمس سمـ قمبد ُمٜم٤مف ،أسمق قمبد اًمرمحـ ،اًم٘مرر ،إُمقي ،أُمػم اعم١مُمٜملمُ ،مٚمؽ
ا إلؾمالم .وًمد ىمبؾ اًمبٕمث٦م سمخٛمس ؾمٜملم ،وىمٞمؾ :سمسبع ،وىمٞمؾ :سمثالث قمنمة ،وإول أؿمٝمر .أُمف هل هٜمد سمٜم٧م قمتب٦م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمبد ؿمٛمس
سمـ قمبد ُمٜم٤مف سمـ ىميص .ىمٞمؾ :إٟمف أؾمٚمؿ ىمبؾ أسمٞمف وىم٧م قمٛمرة اًم٘مْم٤مء ،وسم٘مل خي٤مف ُمـ اًمٚمح٤مق سم٤مًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ أسمٞمف،
وًمٙمـ ُم٤م فمٝمر إؾمالُمف إٓ نقم اًمٗمتحُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 668 :شمرمج٦م  ،)2346واإلص٤مسم٦م ( 151/6شمرمج٦م 8074
( )92صحٞمح :أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )148/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.
وأظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف (ُ )12مـ ـمرنؼ احلسلم سمـ حمٛمد سمـ أيب ُمٕمنم سمف.
وأظمرضمف ويمٞمع ذم اًمزهد ( ،)224أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )16839مـ ـمرن٘مف ويمٞمع سمف.
وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ( ،)31693أمحد ذم اعمسٜمد (.)16889 ،16860
وأظمرضمف اًمبخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد (ُ ) 666مـ ـمرنؼ حمٛمد سمـ يمٕم٥م سمف .ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح إدب اعمٗمرد ( :)518صحٞمح.
(ُ )93متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت ٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب ُمـ نرد اهلل سمف ظمػمانٗم٘مٝمف ذم اًمدنـ (ُ ،) 7312 ،71مسٚمؿ يمت٤مب اًمزيم٤مة سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ
اعمس٠مًم٦م (ُ )1037مـ طمدن٨م ُمٕم٤مون٦م.
( )94إٟمٗم٤مل.23 :

إبطال الحيل
﴿و ًَم ْق َأ َّهن ُ ْؿ َوم َٕم ُٚمقا َُم٤م ُنق َقم ُٔمق َن سمِ ِف ًَم َٙمَ٤م َن َظم ْ ًػما َّهل ُ ْؿ َو َأ َؿمدََّّ َشم ْثبِٞمتًً٤م﴾  ،أي :يمٚمام شمٕمٚمؿ ؿمٞمئً٤م قمٛمؾ سمف وـمب٘مهف ،وم٢مٟمهف
شمٕم٤مممَ :
ِ
ِ
سا ًـم٤م ُُّم ْستَ َِ٘م ًٞمام ﴾ .
َ٤مهؿ ُِّمـ ًَّمدُُ َّٟمَّ٤م َأ ْضم ًرا َقمٔم ًٞمام * َو َهل َدََ ْنٜمَ ُ
﴿وإِ ًذا ٔ َشم ْٞمٜمَ ُ
نثب٧م قمغم اًمٓمرنؼ وطمتك ندظمؾ اجلٜم٦مَ :
َ٤مه ْؿ َ
( )95

( )96

أي :هندْيؿ اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ طمتك ذم اعمس٤مئؾ وُمٕمروم٦م احلؼ وذم يمؾ رء ،ومٝمذا ُمـ أؾمهب٤مب اًمٕمٛمهؾ سمه٤مًمٕمٚمؿ،
ه٧م َوَٓ
واًمٗم٘مف ذم اًمدنـ ؾمٞم٠ميت صٗم٤مشمف وصٗم٤مت اًمٗم٘مٞمف :وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُ َٓ« :م٤مٟمِ َع عمَِ٤م َأ ْقم ُٓم ِٞم َ
ِ ِ
ه١م َت
﴿و َُمـ ُن ْ
ُُم ْٕمٓم َل عمَ٤م َُمٜمَ ْٕم َ٧مش ،وم٢مذا أراد اهلل أن نٕمٓمل إٟمس٤م ًٟمً٤م اًمٕمٚمؿ ومٝمذا أقمٔمؿ قمٓمٞم٦م سمٕمد اًمٜمبقة :وًمذًمؽ ىم٤مل اهللَ :
ِْ
ويت َظم ْ ًػما َيمَثِ ًػما َو َُم٤م َن َّذ َّيم َُّر إَِّٓ ُأو ًُمق ْإَ ًْم َب ِ
٤مب﴾  ،ونتّمقر اًمٜم٤مس اًمٞمقم أن أقمٔمؿ اًمٕمٓمٞم٦م قمٓمٞم٦م اعم٤مل أو
احل ْٙم َْٛم َ٦م َوم َ٘مدْْ ُأ ِ َ
( )97

اًمسٚمٓم٤من أو اجل٤مه أو اعمٜمّم٥م أو اًمدٟمٞم٤م ٓ ،سمؾ أقمٔمؿ اًمٕمٓمٞم٦م أن نٕمٓمٞمؽ اهلل اًمٕمٚمؿ اًمٜمه٤مومع واخلٚمهؼ احلسهـ واًمٕمٛمهؾ
﴿و ُىم ْؾ َر ِّب ِز ْد ِين ِقم ْٚم ًام﴾ .
اًمّم٤مًمح ،ىم٤مل –شمٕم٤مممَ :
( )98

ِ
ِ
احل َس ْ ِ
ٞمؿ ْسم ُـ َقم ْب ِد
(و َطمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َقم ِ ٍّكم ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
َ
لم َىم٤مََٓ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُُم ْسٚم ٍؿ إِ ْسم َراه ُ
محَدََ ا ًْم َب َّز ُار َو َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ْ ُ
هد سمهـ ِزن ٍ
ِ ِ
هر َقم ِ
ه٤مد َىم َ
هـ
ٌُم َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم َٚم ْٞم َام ُن ْسم ُـ َداو َد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ ا ًْم َقاطم ْ ُ َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َُم ْٕم َٛم ٌ
اهللَِّ ا ًْم ُٙم ِّ ُّ
( )99

( )101

( )102

( )100

( )103

( )104

( )95اًمٜمس٤مء.66 :
( )96اًمٜمس٤مء.68 - 67 :
( )97اًمب٘مرة.269 :
( )98ـمف.114 :
( ) 99حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلسـ سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل أسمق قمكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمقاف .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي :يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤م ُمـ
أهؾ اًمتحرزُ ،م٤م رأن٧م ُمثٚمف ذم اًمتحرز .شمقذم ؾمٜم٦م شمسع ومخسلم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 115 /2شمرمج٦م  ،)90وشم٤مرنخ اإلؾمالم
( 138 /8شمرمج٦م .)306
( ) 100حمٛمد سمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل ،أسمق سمٙمر اًمب ٖمدادي أضمري .اإلُم٤مم اعمحدث اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ احلرم اًمنمنػ ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ احلس٤من:
ُمٜمٝم٤م" :اًمنمنٕم٦م" ،و"إرسمٕملم" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 133 /16شمرمج٦م  ،)92واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت (/2
 267شمرمج٦م .)847
اعمٕمٛمر ،ؿمٞمخ اًمٕم ٍم ،إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ُم٤مقمز سمـ اعمٝم٤مضمر أسمق ُمسٚمؿ اًمبٍمي اعمٕمروف سم٤مًمٙمجل.
( )101اًمِمٞمخ ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظَّ ،
وًمد ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وشمسٕملم وُمئ٦م .يم٤من رسن٤م ٟمبٞمال ُمتٛمقٓ ،قم٤معم٤م سم٤محلدن٨م وـمرىمف ،قم٤مزم اإلؾمٜم٤مدُ .م٤مت سمبٖمداد ذم ؾم٤مسمع اعمحرم ،ؾمٜم٦م اصمٜمتلم
وشمسٕملم وُمئتلم ،ومٜم٘مؾ إمم اًمبٍمة ،ودومـ هب٤م ،وىمد ىم٤مرب اعمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 36/7شمرمج٦م  ،)3104وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/13
 423شمرمج٦م .)209
( ) 102اًمٕم٤ممل احل٤مومظ اًمب٤مرع ،أسمق أنقب ،ؾمٚمٞمامن سمـ داود سمـ سمنم اعمٜم٘مري اًمبٍمي اًمِم٤مذيمقين ،أطمد اهلٚمٙمك .روى قمـ :مح٤مد سمـ زند ،وقمبد
اًمقاطمد سمـ زن٤مد ،وضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن ،وـمب٘متٝمؿ ،وم٠ميمثر إمم اًمٖم٤من٦م .طمدث قمٜمف :أسمق ىمالسم٦م اًمرىم٤مر ،وأؾمٞمد سمـ قم٤مصؿ ،واًمٙمدنٛمل ،وأسمق

إبطال الحيل
اًمزه ِري َقمـ ؾم ِٕم ِ
ٞمد ْسم ِـ اعمُْ َس ِّٞم ِ
٥م
ُّ ْ ُّ
ْ َ
« َُم ْـ ُن ِر ِد اهللَُّ سمِ ِف َظم ْ ًػما ُن َٗم ِّ٘م ْٝم ُف ِذم اًمدِِّّ ِ
نـش .
( )105

( )106

ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾمه َّٚم َؿ:
َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْن َر َة َ -ر َ

( )107

ُمسٚمؿ اًمٙمجل ،وهمػمهؿ .ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري :هق أضٕمػ قمٜمدي ُمـ يمؾ ضٕمٞمػُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد
( 55 /10شمرمج٦م  ،)4580وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 679/10شمرمج٦م .)251
( )103اإلُم٤مم احل٤مومظ  ،قمبد اًمقاطمد سمـ زن٤مد ،أسمق سمنم ،وىمٞمؾ :أسمق قمبٞمدة اًمٕمبديُ ،مقٓهؿ اًمبٍمي .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ،ذم طمدنثف
قمـ إقمٛمش وطمده ُم٘م٤ملُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمبٕملم وُم٤مئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 450 /18شمرمج٦م  )3585وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (7/9
شمرمج٦م .)2
( )104اإلُم٤مم احل٤مومظ احلج٦م ُمٕمٛم ر سمـ راؿمد إزدي احلداين .أسمق ُقمروة سمـ أيب قمٛمرو اًمبٍمي ُمقمم قمبد اًمسالم سمـ قمبد اًم٘مدوس .وًمد ؾمٜم٦م
مخس -أو ؾم٧م -وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م اصمٜمتلم -أو صمالث -ومخسلم وُمئ٦م ،وىمٞمؾ أول ؾمٜم٦م مخسلم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٤مضؾ ،إٓ أن ذم روانتف قمـ صم٤مسم٧م وإقمٛم ش وهِم٤مم سمـ قمروة ؿمٞمئ٤م ،ويمذا ومٞمام طمدث سمف سم٤مًمبٍمة .اٟمٔمر هتذن٥م اًمٙمامل
( 303/28شمرمج٦م  ،)6104وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 5/7شمرمج٦م .)1
( ) 105حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م ،أسمق
سمٙمر اًم٘مرر اًم زهري اعمدين ٟمزنؾ اًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥مُ :متٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى
ومخسلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنمنـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 419 /26شمرمج٦م  ،)5606وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (326 /5
شمرمج٦م .)160
( )106ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم سمـ ن٘مٔم٦م .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر اعمخزوُمل،
قم٤ممل أهؾ اعمدنٜم٦م ،وؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف .رأى قمٛمر ،وؾمٛمع قمثامن ،وقمٚمٞم٤م ،وظمٚم٘م٤م ؾمقاهؿ .وىمٞمؾ :إٟمف ؾمٛمع ُمـ قمٛمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :أطمد اًمٕمٚمامء إصمب٤مت اًمٗم٘مٝم٤م ء اًمٙمب٤مرُ ،مـ يمب٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م ،اشمٗم٘مقا قمغم أن ُمرؾمالشمف أصح اعمراؾمٞمؾ .وًمد ًمسٜمتلم ُمْمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر
ريض اهلل قمٜمف ، -وىمٞمؾٕ :رسمع ُمْملم ُمٜمٝم٤م سم٤معمدنٜم٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ وهق اسمـ مخس وؾمبٕملم ؾمٜم٦م.اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 66 /11شمرمج٦م  ،)2358وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 217 /4شمرمج٦م .)88
( ) 107صحٞمح :أظمرضمف أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ احلسلم أضمري ذم أظمالق اًمٕمٚمامء ( ) 12وذم إرسمٕملم طمدنث٤م ( ،) 1اخلٓمٞم٥م ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف (،)2
اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (ُ ) 59مـ ـمرن٘مف سمف .أظمرضمف أسمق نٕمغم ذم ُمسٜمده ( ،)5855اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( )5424وذم
اًمّمٖمػم (ُ )810مـ ـمرنؼ قمبد اًمقاطمد سمـ زن٤مد سمف.
أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 7194اسمـ ُم٤مضمف :اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمامء واحل٨م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ (ُ ،)220مـ ـمرنؼ ُمٕمٛمر سمف ،وىم٤مل إًمب٤مين ذم
صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.

إبطال الحيل
طمدََّّ َصمٜمََ٤م اسمـ ص ِ
٤مقم ٍد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ َز ْٟم ُب ٍ
قر َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َام ِقم ُٞمؾ ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍر
ْ ُ َ
َ
ِ
ِ
ْسم ِـ َأ ِيب ِهٜمْ ٍْد َقم ْـ َأسمِ ِٞمف َقم ِـ ا ْسم ِـ َقم َب ٍ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ -
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُٝم َامَ -قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْن َر َة َ -ر َ
٤مس َ -ر َ
َص َّغم اهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَُ « :م ْـ ُن ِر ِد اهللَُّ سمِ ِف َظم ْ ًػما ُن َٗم ِّ٘م ْٝم ُف ِذم اًمدِِّّ ِ
نـش .
( )108

( )111

( )110

( )109

َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمب ُدُ اهللَِّ سمـ ؾم ِٕم ِ
ٞمد
ْ
َ
ْ ُ َ

( )112

( )113

ن٘مقل :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ومٝمٛم٧م ُمـ يمالُمؽ أن مجٞمع اًمبٜمقك رسمقن٦م ،ومام طمٙمؿ آؿمؽماك ومٞمٝم٤م؟
ٓ شمِمؽمك ،ن٘مقل قمٚمامؤٟم٤م :أودع ًمٚماورة ،أُم٤م اعمس٤ممه٦م ومٞمٝم٤م وآؿمؽماك وإقم٤مٟمتٝمؿ ومهال جيهقزٕ :ن ُمهٜمٝمؿ ُمهـ
سح سم٤مًمرسم٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ اطمت٤مل قمٚمٞمف.
ظمػما.
ُم٤م طمٙمؿ اىمتٜم٤مء اًم٘مٜمقات اإلؾمالُمٞم٦م وهل يمثػمة ،وومٞمٝم٤م ظمػم قمٔمٞمؿ ضمدًًّّ ا؟ وضمزايمؿ اهلل ً

( ) 108حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ص٤مقمد سمـ يم٤مشم٥م ،اإلُم٤مم احل ٤مومظ اعمجقد ،حمدث اًمٕمراق ،أسمق حمٛمد اهل٤مؿمٛمل اًمبٖمداديُ ،مقمم اخلٚمٞمٗم٦م أيب ضمٕمٗمر
ضمقال ،قم٤ممل سم٤مًمٕمٚمؾ واًمرضم٤مل .وًمد ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وُمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد
رطم٤مل َّ
اعمٜمّمقرَّ ،
( 341 /16شمرمج٦م  ،)7489وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 501 /14شمرمج٦م .)283
( ) 109اًمِمٞمخ اعمسٜمد ،سم٘مٞم٦م إؿمٞم٤مخ ،حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ زٟمبقر ،أسمق سمٙمر اًمبٖمدادي اًمقراق .طمدث قمـ :أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمبٖمقي،
وأسمق سمٙمر سمـ أيب داود ،وحيٞمك سمـ ص٤مقمد ،وقمٛمر اًمدريب ،وهمػمهؿ .طمدث قمٜمف :أسمق اًم٘م٤مؾمؿ آزهري ،وأسمق حمٛمد اخلالل ،ومج٤مقم٦م ظم٤ممتتٝمؿ
أسمق ٟمٍم اًمزنٜم بل .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من ضٕمٞمٗم٤م ضمداُ .م٤مت ذم صٗمر ؾم٧م وشمسٕملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 554/16شمرمج٦م
ُ ،)405مٞمزان آقمتدال 671 /3( :شمرمج٦م .)8010
( ) 110اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمث٘م٦م ،إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب يمثػم ،أسمق إؾمح٤مق إٟمّم٤مريُ ،مقٓهؿ اعمدين .وًمد ؾمٜم٦م سمْمع وُمئ٦م .ؾمٛمع ُمـ :قمبد اهلل
سمـ دنٜم٤مر ،وأيب ـمقاًم٦م قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ ،واًمٕمالء سمـ قمبداًمرمحـ احلرىمل ،ومحٞمد اًمٓمقنؾ ،وقمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو ،وهمػمهؿ .ىمرأ اًم٘مرآن
قمغم ؿمٞمب٦م سمـ ٟمّم٤مح ،صمؿ قمرض قمغم ٟم٤مومع اإلُم٤مم ،وؾمٚمٞمامن سمـ ُمسٚمؿ سمـ مج٤مز ،وسمرع ذم إداء ،وشمّمدر ًمٚمحدن٨م ،واإلىمراء ،وُمٜمٝمؿ ُمـ
نٙمٜمٞمف أسم٤م إسمراهٞمؿ ،ويم٤من ُم٘مرئ اعمدنٜم٦م ذم زُم٤مٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧مُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (56 /3
شمرمج٦م  ،)433وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 228/8شمرمج٦م .)43
( ) 111قمبد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هٜمد اًمٗمزاري ،أسمق سمٙمر اعمدينُ ،مقمم سمٜمل ؿمٛمخ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق رسمام وهؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع
وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 37/15شمرمج٦م  ،)3307وُمٞمزان آقمتدال ( 429 /2شمرمج٦م .)4352
( ) 112احلج٤مزي اجلٚمٞمؾ ،ؾمٕمٞمد سمـ أيب هٜمد اًمٗمزاريُ ،مقمم ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ،وهق واًمد قمبد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هٜمد .روى قمـ طمٗمص سمـ
قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وهمػمهؿ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .شمقذم ذم أول ظمالوم٦م هِم٤مم سمـ قمبد اعمٚمؽ وًمف أطم٤مدن٨م ص٤محل٦م روى
ًمف اجلامقم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 93 /11شمرمج٦م  ،)2371وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 9 /5شمرمج٦م .)6
( ) 113صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب إذا أراد اهلل سمٕمبد ظمػما وم٘مٝمف ذم اًمدنـ ( ،) 2645ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمحُ ،مـ ـمرنؼ
إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر سمف ،سمدون ذيمر أيب هرنرة ،وىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.

إبطال الحيل
ومٞمٝم٤م ظمػم وومٞمٝم٤م ذ وُمٗم٤مؾمد يمثػمة ،وم٤مًمذي ؾمٚمٛمف اهلل ُمـ اًمتٚمٗم٤مز يمٚمف هذا قمغم ظمػم قمٔمٞمؿ ،وىمد نٜمٗمع قمٜمد سمٕمض
اًمٜم٤مس اًمذنـ ًمٞمس قمٜمدهؿ إٓ اًمٔمٚمامت ،ورسمام ضم٤مءه ُمٜمف سمّمٞمص ُمـ اًمٜمقر ،وًمٙمهـ ومٞمٝمه٤م طمٞمهؾ وسمهدع خيهرج ومٞمٝمه٤م
ىمّم٤مص ،نٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس سمٕمض اًمنم ،وومٞمٝم٤م أهم٤من شمسٛمك إؾمالُمٞم٦م! واعمِمٙمٚم٦م ومٞمٝم٤م شمبدنؾ اًمدنـ ،ومٝمؿ نٕمٚمٛمقن اًمدنـ
ًمٙمـ ًمٞمس اًمدنـ اًمذي ٟمزل قمغم حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٓ ُمـ رطمؿ اهلل.
وم٘مدنام يم٤من اًمٜم٤مس إذا ؾمٛمٕمقا اعمقؾمٞم٘مك نٕمٚمٛمقن أهن٤م طمرامً ،مٙمـ أن أصبح احلرام نسٛمك طمالًٓ ،وىمد أظمهؼم
ً
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم قمـ ذًمؽ ،ومٛمـ قمرف اًمدنـ اًمذي ٟمزل قمغم حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وقمرف ُم٤م
ومٞمف اًمس٤مسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمرنـ وإٟمّم٤مر قمغم طم٘مٞم٘متف ،صمؿ قمرف اًمقاىمع مت٤م ًُم٤م قمرف اًمبٕمد اًمِمدند ،وإن يمه٤من
ومٞمٝم٤م سمٕمض اخلػم وم٤مًمسالُم٦م أقمٔمؿ ،اًمؼماءة ًمٚمدنـ وآؾمتؼماء ًمٚمدنـ واًمٕمرض أوضم٥م.
أن ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -سمٕمض اًم٘مٜمقات اًمتل شمسٛمك إؾمالُمٞم٦م شمٜمنم اًمّمقومٞم٦م ،وسمٕمْمٝمؿ ن٠مشمقن سمٜمس٤مء
حيدصمـ اًمٜم٤مس!!
هذ سمِٞم ِ
هد َك
﴿و ُظم ْ َ
ن٘مقل اًمس٤مئؾُ :م٤م اجلقاب قمٛمـ نستدًمقا جلقاز احلٞمؾ سم٘مقًمف –شمٕم٤مممٕ -نقب –قمٚمٞمهف اًمسهالمَ :
ِض ْٖمثً٤م َوم ْ ِ
حتٜمَ َْ٨م﴾ ؟
٤مضب ِّسم ِف وَٓ َ ْ
( )114

ٟمحـ ؾمٜمجٛمع يمؾ ؿمبٝم٤مهتؿ وٟمرد قمٚمٞمٝم٤مُ ،مثؾ :ىمّم٦م أنهقب وىمّمه٦م سمٞمهع اجلٛمهع سم٤مًمهدراهؿ ..وُمهـ أراد يمت٤م ًسمه٤م
ومٚمػماضمع يمت٤مب سمٞم٤من اًمدًمٞمؾ ذم إسمٓم٤مل ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَّ َ٦م وم٢من يمؾ ؿمبٝم٤مهتؿ مجٕمٝم٤م ورد قمٚمٞمٝم٤م.
( )115

أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،هؾ ٟمٗمٝمؿ ُمـ اعم٘مدُم٦م هلذا اًمٙمت٤مب قمدم إظمذ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م -رمحف اهلل -وص٤مطمبٞمف :حمٛمهد
احلسـ

( )116

ظمػما؟
وأيب نقؾمػ ٕ :هنؿ ُمـ أهؾ اًمرأي؟! أومٞمدوٟم٤م ضمزايمؿ اهلل ً
( )117

( )114ص.44 :
حلراين ،صمؿ
( )115شم٘مل اًمدنـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلا سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ا ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗم؛ ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م .اٟمٔمر اًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 10 /7شمرمج٦م .)619
( ) 116حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ومرىمد ،اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمراق ،أسمق قمبد اهلل اًمِمٞمب٤مين ،اًمٙمقذم ،ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م .وًمد سمقاؾمط ،وٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م .وأظمذ
قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٕمض اًمٗم٘مف ،ومتؿ ا ًمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أيب نقؾمػ .وروى قمـ :أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وُمسٕمر ،وُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ،وإوزاقمل ،وُم٤مًمؽ

إبطال الحيل
إذا يمٜمتؿ هٜم٤م ذم هذه اًمبالد وشمٗم٘مٝم٧م قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد وم٤مشمسٖمٜمل سمف قمـ همػمهٕ ،ن اعم٘مّمقد ُمٕمروم٦م احلؼ،
وُم٤م ُمـ ؿمؽ أن ُمذه٥م أهؾ احلدن٨م هق اعمذه٥م احلؼ إذا ىمقرن سمٛمذه٥م أهؾ اًمرأيُ ،مذه٥م احلدن٨م هق إسمرأ:
ُمذه٥م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد ًمٚمذُم٦م ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمرأي ،وإن يم٤من أهؾ اًمرأي ىمد نّمٞمبقن احلؼ ،وىمهد نٙمهقن
وقمكم –ريض اهلل قمٜمٝمامً ،مٙمـ أظمذهؿ سم٤مًمرأي هذا هق اًمهذي أٟمٙمهر قمٚمهٞمٝمؿ
قمٜمدهؿ سمٕمض اًمٗمت٤موى قمـ اسمـ ُمسٕمقد
ٍّ
اًمسٚمػ وشمرك أصم٤مر ،وم٢مذا ووم٘مؽ اهلل إمم أهؾ احلدن٨م وقمروم٧م ُمذهبٝمؿ هق احلؼ وم٤مًمزُمف ،يمام ىم٤مل اسمـ اعمب٤مرك وأمحد:
هؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة ،وهؿ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م.
ىمقل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :متَتََّّبِ ُٕم َّـ َؾمٜمَ َـ َُم ْـ َيمَ٤م َن َىم ْب َٚم ُٙم ُْؿش ُ ،مه٤مذا ن٘مّمهد سم٘مقًمهفً« :متتهبٕمـ؟ش وههؾ
( )118

قمٚمام ُمـ أقمالم اًمٜمبقة أم ُم٤مذا؟
شمستسٚمؿ ًمٙمقهن٤م ً
قمز ّ
وضمؾُ -مـ ومٕمٚمفً ،مٙمـ ومٕمٚمؽ أٟم٧م ٓ شمتبٕمف ،وإذا ضم٤مءت
ٓ نقضمد ؿمؽ أن هذا ُمـ ىمدر اهللً ،مٙمـ ىمدر اهلل ّ -
سمٕمض إىمدار اًمتل ومٞمٝم٤م ذم ومال ن٘مّمد هب٤م آؾمتسالم ،وإٟمام اطمرص أٓ شمتبٕمٝمؿ ،وًمٙمـ سمٛمجٛمقع إُم٦م ؾمتتبع ؾمٜمـ
َُمـ يم٤من ىمبٚمٝم٤م طمذو اًم٘مذة سم٤مًم٘مذة ،وشمب٘مك ـم٤مئٗم٦م قمغم احلؼ فم٤مهرنـ ٓ ناهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وٓ ُمـ ظمذهلؿ ،ومٙمـ ُمـ
ِ
ٍ ِ ِ
٤مؾمتَ َْٛمتَ ُٕمقا سمِ َخالَ َِىم ِٝم ْؿ
هذه اًمٓم٤مئٗم٦م وٓ شمستٚمؿ وإٓ اًم٘مدر
اًمّم ُح ُ
ُم٤مض « ُروم َٕم٧م إَ ْىمالَ ُم َو َضم َّٗم٧م ُّ
ػش  ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ْ
َوم٤مؾم َتَٛم َتٕم ُتُؿ َ ِ
اؾم َت َْٛم َت َع ا ًَّم ِذن َـ ُِمـ َىم ْب ِٚم ُٙمُؿ َ
٤مضقا﴾ .
سمخالَ َِىم ِٝم ْؿ َو ُظم ْْم ُت ُْؿ َيمَ٤م ًَّم ِذي َظم ُ
ْ ْ ْ
سمخالََىم ُٙم ُْؿ َيم ََام ْ
( )119

( )120

سمـ أٟمس .أظمذ قمٜمف اًمِم٤مومٕمل وم٠ميمثر ضمداُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وصمامٟملم وُمئ٦م سم٤مًمري .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 134 /9شمرمج٦م  ،)45ـمب٘م٤مت
اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي (ص.)135 :
( )117اإلُم٤مم اعمجتٝمد ،اًمٕمالُم٦م اعمحدث ،ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة أسمق نقؾمػ ،نٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمبٞم٥م سمـ طمبٞمش سمـ ؾمٕمد سمـ سمجػم سمـ ُمٕم٤مون٦م
إٟمّم٤مري اًمٙمقذم .وًمد صمالث قمنمة وُمئ٦مً .مزم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وشمٗم٘مف سمف ،وهق أٟمبؾ شمالُمذشمف ،وأقمٚمٛمٝمؿ .خترج سمف أئٛم٦م يمٛمحٛمد سمـ احلسـ .ويم٤من
أسمقه وم٘مػماً ،مف طم٤مٟمقت ضٕمٞمػ ،ومٙم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م نتٕم٤م هد أسم٤م نقؾمػ سم٤مًمدراهؿُ ،مئ٦م سمٕمد ُمئ٦م .ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم أمحد :يم٤من أُمٞمؾ إمم اعمحدصملم ُمـ
أيب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمدُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمٜمتلم وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 535/8شمرمج٦م  ،)141واجلقاهر اعمْمٞم٦م ( 611 /3شمرمج٦م
 )1825ط :دار هجر.
(ُ )118متٗمؼ قمٚمٞمف أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إٟمبٞم٤مء ،سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إرسائٞمؾ (ُ ،) 3456،7320مسٚمؿ يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب اشمب٤مع ؾمٜمـ اًمٞمٝمقد
واًمٜمّم٤مرى (ُ .)2669مـ طمدن٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
( )119صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 2669اًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ( ،)2516ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ صحٞمحُ ،مـ
طمدن٨م اسمـ قمب٤مس .ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
( )120اًمتقسم٦م.69 :

إبطال الحيل
ن٘مقلُ :م٤م طمٙمؿ ىمقل :قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ،دون اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م -يمام ههق ُمقضمهقد ذم سمٕمهض
اًمٜمسخ؟
قمكم دون همػمه هذا ُمـ اًمٖمالة ذم قمكم ،وإٓ ومٕمكم
صحٞمحً ،مٙمـ إومراده هذا ًمٞمس سمجٞمد ،وٟمبف أهؾ اًمٕمٚمؿ أن إومراد ٍّ
ريض اهلل قمٜمف -يمرم اهلل وضمٝمف ،ويمرم اهلل وضمقه اًمّمح٤مسم٦م مجٞم ًٕم٤مً ،مٙمـ ٓ نٗمرد سمٌمءٕ :ن اًمّمدنؼ واًمٗم٤مروق وذووسمهلم ههذا ؿمهٞمخ
قمكم -ريض اهلل قمٜمف -وًمٕمؾ ًمقصم٦م دظمٚم٧م قمغم سمٕمض اعم١مًمٗملم ُمـ هذا اًمقضمفَّ ،
اًمٜمقرنـ أومْمؾ ُمـ ٍّ
اإلؾمالم ذم اًمّم٤مرم اعمسٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل ،وسملم يمذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )121

ذم ضمالء إومٝم٤مم أن إٟمبٞم٤مء ن٘م٤مل هلهؿ -

صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿ أو قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ،ون٘م٤مل ًمٚمّمح٤مسم٦م :ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م.
ظمػما.
ن٘مقل :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخُ :م٤م طمٙمؿ شمرشمٞمؾ اًمدرس يمام نرشمؾ اًم٘مرآن؟ وضمزايمؿ اهلل ً
ٓ نرشمؾ ُمثؾ اًم٘مرآن ،وإن يم٤من أدريمٜم٤م قمٚمامءٟم٤م ويمثػم ُمٜمٙمؿ أدريمٝمهؿ وُمه٤م نٜمٙمهرون ههذا ،وم٤معم٘مّمهقد سم٤مًمهدرس
﴿و َر ِّشم ِِّؾ ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َشم َْرشمِٞمالً﴾ .
اإلومٝم٤مم ،يمذًمؽ اًمسٜم٦م ٓ شمرشمؾ وإٟمام نرشمؾ اًم٘مرآن وم٘مطَ ،
( )122

وىمقًمف :طمدن٨مُ « :ن ُ
اؾمٛمفش ُ ،م٤م صح٦م هذا احلدن٨م؟
قؿمؽ أٓ نب٘مك ُم َـ اإلؾمال ِم إٓ ُ
( )123

اًمس٤م َقم ُ٦م َقم َغم َأ َطم ٍد َن ُ٘م ُ
هقل اهللََّ اهللََّش ،
هذا احلدن٨م ُمٕمٜم٤مه صحٞمح ،ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمُ َٓ« :شم ُ٘مق ُم َّ
( )124

ويمؾ إطم٤مدن٨م شمدل قمغم أن آظمر اًمزُم٤من ؾمٞمٜمدرس اإلؾمالم طمتك نذه٥م ُمثؾ ور اًمثقب ،وهذا إصمهر ُمقىمهقف
صحٞمح٤م ومال ٟمتِمدد ومٞمٝم٤م يمام ٟمتِمدد ذم اًمقطملٕ :ن اعم٘مّمقد إهن٤م
قمكم -ريض اهلل قمٜمف  ،وأصم٤مر إذا يم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م
ً
قمغم ٍّ
( )125

طمٙمٛم٦م ؾمقاء ىم٤مهل٤م قمكم أو همػمه.

( ) 121حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أنقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمرنز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗم؛ اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم ٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزن٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخسلم
وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدان٦م واًمٜمٝم٤من٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 170 /5شمرمج٦م .)600
( )122اعمزُمؾ.4 :
( )123ضٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإلنامن" ( ،)1764 ،1763اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء (ُ ،)227/4مـ طمدن٨م قمكم -ريض اهلل قمٜمف.
ىم٤مل إًمب٤مين ذم "اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م" ( :)1936ضٕمٞمػ ضمدا .وذم اًمب٤مب ُمـ طمدن٨م اسمـ قمٛمر وُمٕم٤مذ.
( )124أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب اإلنامن ،سم٤مب ذه٤مب اإلنامن آظمراًمزُم٤من (ُ )148مـ طمدن٨م أٟمس.
( ) )125أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم "ؿمٕم٥م اإلنامن" (.)1765

إبطال الحيل
وهذا اًمس٤مئؾ نس٠مل قمـ اًمٓمبٕم٦م اًمّمحٞمح٦مُ ،مـ أنـ ٟمِمؽمْي٤م؟ وأنـ ٟمجده٤م؟
هٜم٤مك ـمبٕم٦م واطمدة ـمبٕم٧م رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،واًمٓمبٕم٦م اعمِمٝمقرة ومٞمٝمه٤م شمّمهحٞمٗم٤مت ذم اعمهتـ،
وىمد -إن ؿم٤مء اهلل -خترج ـمبٕم٤مت ُمْمبقـم٦م اعمتـ ضب ًٓم٤م ضمٞمدًً ا.
َ٧م َقم ْـ َطم َ٘م ِ٤مئ ِ٘م َٝمه٤م ا ًْم ُٕم َ٘مهالَ ُءَ ،وم ِٛمه ْـ
٤مت َو َص َٗم َٝم٤م ا ًْم ُٕم َٚم َام ُءَ ،و َأ َسم٤م َٟم ْ
٤مت َو َقمالَ َُم ٌ
(و ِهل َ َذا ا ًْم َٗم ِ٘م ِٞمف ا ًَّم ِذي َأ َرا َد اهللَُّ سمِ ِف َظم ْ ًػما ِص َٗم ٌ
َ
ٍ
ِِ
ِ ِِ
هر ٍ
ب َىم َ
ه٤مل:
اًمر ْ
ص َٗم٤مشمف َو َقمالَ َُم٤مشمف َُم٤م َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ا ًْم ُٗم ْْم ِؾ ُؿم َٕمٞمْ ُ
هكم ْسمه ُـ َطم ْ
٥م ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد َّ
اضمٞمَ٤م ُن ا ًْم ُٙم ِّٗم ُّل َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم َ ُّ
ِ
اجلٕم ِٗمل َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ًَمٞم ٌ٨م َقمـ ُجم َ ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ
َ٤مف اهللََّ َ -قم َّز
خي ُ
مح ُف اهللََُّ -ىم َ٤مل :إِ َّٟم ََّام ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُف َُم ْـ َ َ
٤مه ٍد َ -ر ِ َ
احلُ َس ْ ُ
ْ
ْ
َ
لم ْسم ُـ َقم ٍّكم ْ ُ ْ ُّ
( )126

( )128

( )129

( )127

( )130

َو َضم َّؾ) .
( )131

( ) 126ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل سمـ ظم٤مًمد اًمراضمٞم٤من ،أسمق اًمٗمْمؾ اًمٙم٤مشم٥م .ؾمٛمع قمٛمر سمـ ؿمب٦م اًمٜمٛمػمي ،وقمكم سمـ طمرب اًمٓم٤مئل ،وؾمٚمٞمامن سمـ
ِّ
اعمخٚمص ،وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمثالج ،ويم٤من صم٘م٦م .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنمنـ
اًمرسمٞمع اًمٜمٝمدي .روى قمٜمف أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل ،وأسمق ـم٤مهر
وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 341 /10شمرمج٦م  ،)4777شم٤مرنخ اإلؾمالم ( 523 /7شمرمج٦م .)289
( ) 127اإلُم٤مم اعمحدث اًمث٘م٦م إدن٥مُ ،مسٜمد وىمتف ،قمكم سمـ طمرب سمـ حمٛمد سمـ طمرب سمـ طمٞم٤من سمـ ُم٤مزن سمـ اًمٖمْمقسم٦م اًمٓم٤مئل ،أسمق احلسـ
اعمقصكمُ .مقًمده سم٠مذرسمٞمح٤من ذم ؾمٜم٦م مخس وؾمبٕملم وُمئ٦م ،ويم٤من أسمقه نتجر .رأى قمكم اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران ،وٟمِم٠م سم٤معمقصؾ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صدوق وم٤مضؾُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 361/20شمرمج٦م  ،)4037وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/12
 251شمرمج٦م .)93
( )128اإلُم٤مم اًم٘مدوة احل٤مومظ اعم٘مرئ اعمجقد اًمزاهد ،سم٘مٞم٦م إقمالم ،احلسلم سمـ قمكم سمـ اًمقًمٞمد اجلٕمٗمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اهلل ،ون٘م٤مل :أسمق حمٛمد
اًمٙمقذم .ىمرأ اًم٘مرآن قمغم محزة اًمزن٤مت ،وأشم٘مٜمف ،وأظمذ احلروف قمـ أيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء ،وقمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش .صح٥م اًمٗمْمٞمؾ سمـ
قمٞم٤مض ،وهمػمه .ىم٤مل حيٞمك سم ـ ُمٕملم وهمػمه :هق صم٘م٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م قم٤مسمد .شمقذم ذم ؿمٝمر ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م صمالث وُمئتلم ،وًمف
سمْمع وصمامٟمقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 449/6شمرمج٦م  ،)1324وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 397 /9شمرمج٦م .)129
(ً )129مٞم٨م سمـ أيب ُؾمٚمٞمؿ سمـ زٟمٞمؿ اًم٘مرر ،أسمق سمٙمر ،ون٘م٤مل :أسمق سمٙمػم اًمٙمقذمُ ،مقمم قمتب٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،ون٘م٤ملُ :مقمم قمٜمبس٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من،
ون٘م٤ملُ :مقمم ُمٕم٤مون٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،واؾمؿ أيب ؾمٚمٞمؿ أنٛمـ ،ون٘م٤مل :أٟمس ،ون٘م٤مل :زن٤مدة ،ون٘م٤مل :قمٞمسك .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صدوق ،اظمتٚمط ضمدا ،ومل نتٛمٞمز طمدنثف ،ومؽمكُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 279 /24شمرمج٦م  ،)5017وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 179/6شمرمج٦م .)84
( ) 130جم٤مهد سمـ ضمؼم ،أسمق احلج٤مج اعمٙمل ،إؾمقدُ ،مقمم اًمس٤مئ٥م سمـ أيب اًمس٤مئ٥م اعمخزوُمل ،اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اًم٘مراء واعمٗم؛نـ .روى قمـ :اسمـ
قمب٤مس وم٠ميمثر وأـم٤مب ،وقمٜمف أظمذ اًم٘مرآن ،واًمتٗمسػم ،واًمٗم٘مف .يم٤من ن٘مقل :ن٘مقل" :قمرض٧م اًم٘مرآن صمالث قمرض٤مت قمغم اسمـ قمب٤مس ،أىمٗمف قمٜمد
يمؾ آن٦م ،أؾم٠مًمف :ومٞمؿ ٟمزًم٧م؟ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م؟"  .ويم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمت٤مسمٕملم سم٤مًمتٗمسػم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م إُم٤مم ذم اًمتٗمسػم .شمقذم ؾمٜم٦م
صمالث وُمئ٦م وىمد ٟمٞمػ قمغم اًمثامٟملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 228 /27شمرمج٦م  ،)5783وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 449 /4شمرمج٦م .)175
( )131أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )148/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.

إبطال الحيل
اعمٗمتل احل٘مٞم٘مل همػم اعمزنػ اًمذي نٜمبٖمل اًمٗمزع إًمٞمف قمٜمد اعمِمٙمالت ،وؾم١ماًمف قمـ اعمٕمْمالت ،وضمٕمٚمف سملم اًمٕمبد
قمز ّ
وضمؾ -ونتبٕمف ومٞمام نّمٞم٥م سمفٟٕ :مف يمام شم٘مدم أن هذا آؾمؿ ىمد يمثر اعمتسٛمقن سمف ،ومل نٛمٞمز اًمٜم٤مس سملم
وسملم رسمف ّ -
آصم٤مرا ٟم٤مومٕم٦م نٕمرف هب٤م طم٘مٞم٘م٦م اًمٗم٘مٞمف وطم٘مٞم٘م٦م اعمٗمتل اًمذي قمغم
اًمّم٤مدق ُمـ اعمزنػ :وًمذًمؽ وم٤مًمِمٞمخ -رمحف اهلل -طمِمد ً
وضمٝمف ،طمتك ٓ نٚمتبس سمٖمػمه ،وهذا اًمٗمّمؾ ُمـ أٟمٗمع ُم٤م نٙمقن ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،طمتك ٓ نٖمهؽم سمٔمهقاهر إُمهقر ،وٓ
واد ذم ومٝمؿ اًمٗم٘مف ،واًمٙمثػم ممـ سمٕمدهؿ ذم ٍ
نٕمرف سمقاـمٜمٝم٤م ،وطمتك نٕمٚمؿ أن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمسٚمػ ذم ٍ
واد آظمر،
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ن٘مٞمس اًمٗم٘مف سم٤مًمٙمٛمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م يمٚمام يمثرت اعمٕمٚمقُم٤مت.
وم٢من ً
واًمسٚمػ هلؿ ؿم٠من آظمر ،ومٝمذا ىمرنٜم٦مً ،مٙمـ ًمٞمس هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٗم٘مف ،يمام أن سمٕمض اًمٜم٤مس ن٘مٞمس اًمٕمب٤مدة سمه٤مًمٙمثرة،
واًمسٚمػ هلؿ ؿم٠من آظمر وم٢مهنؿ ن٘مٞمسقن اًمٕمب٤مدة سم٤محلسـ ،يمام هق ذم اًم٘مرآن ،وؾمت٠مشمٞمٜم٤م آصم٤مر شمبهلم ًمه٥م اًمٗم٘مهف وطم٘مٞم٘مه٦م
اًمٗم٘مف ،و َُمـ نستحؼ أن نٓمٚمؼ قمٚمٞمف هذا آؾمؿ.
قمز ّ
وضمؾ -وهذه اًمّمٗم٦م اًمتل وصٗمٝمؿ
هذه أول اًمّمٗم٤مت وأقمٔمؿ اًمّمٗم٤مت وأوضحٝم٤م :وم٤مًمٗم٘مٞمف َُمـ خي٤مف اهلل ّ -
خي َِْمك اهللََّ ُِمـ ِقمب ِ
٤مد ِه ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء﴾  ،وؾمب٥م وضمقد هذه اًمّمٗم٦م ومٞمٝمؿ أن اًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل نٕمٛمؾ
اهلل هب٤م ذم اًم٘مرآن﴿ :إِ َّٟم ََّام َ ْ
ْ َ
( )132

سمٕمٚمٛمف ،ومٙمٚمام روى طمدنثً٤م أو ىمرأ آن ً٦م قمٛمؾ هب٤م ،وُمٕمهروف أن اخلهقف ُمهـ اهلل ُمهـ صمٛمهرات اإلنهامنٕ :ن اإلنهامن
ٍ ٍ
ِ
اًمس َام ِء * ُشم ُْ١م ِيت ُأ ُيم َٚم َٝمه٤م ُيم َّ
ُهؾ
﴿ض َب اهللَُّ َُمثَالً َيمَٚم َٛم ً٦م َـم ِّٞم َب ً٦م َيم ََِم َج َرة َـم ِّٞم َب٦م َأ ْص ُٚم َٝم٤م َصم٤مسمِ ٌ٧م َو َوم ْر ُقم َٝم٤م ِذم َّ
يم٤مًمِمجرة ذم اًم٘مٚم٥مَ َ :
ِطم ٍ
لم سمِ٢مِ ْذ ِن َر ِّ َهب٤م﴾ .
( )133

وم٠ميمؾ هذه اًمِمجرة هل أقمامل ىمٚمقب ُمـ اًمتقيمؾ قمغم اهلل وحمبتف وظمقومف ورضم٤مئف واًمّمدق واحلٞم٤مء واإلظمالص
وٟمحق ذًمؽ ،ومٙمٚمام زاد اإلنامن زادت هذه اًمثامر طمالوة ،يمام ضم٤مء ذم احلهدن٨مًَ « :مه ْـ َ ِ
هؿ ِ
نهام ِنش ،
اإل َ
جيهدََ َقم ْبهدٌٌ َـم ْٕم َ
( )134

احلدن٨م ،ومسب٥م أن اًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل أٟمف خي٤مف اهلل أٟمف نٕمٛمؾٕ :ن اإلنامن نزند سم٤مًمٓم٤مقم٦م اخل٤مًمّمه٦م احلسهٜم٦م ،ونهٜم٘مص

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "ُمّمٜمٗمف" ( ،)36601أمحد ذم اًمزهد (صُ )378مـ ـمرنؼ طمسلم سمـ قمكم سمف.
( )132وم٤مـمر.28 :
( )133إسمراهٞمؿ.25 :24 :
( ) 134أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب اإلنامن سم٤مب اًمدًمٞم ؾ قمغم أن ُمـ ريض سم٤مهلل رسم٤م وسم٤مإلؾمالم دنٜم٤م وسمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رؾمقٓ )34( ...
سمٜمحقهُ ،مـ طمدن٨م اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م.

إبطال الحيل
قمز ّ
وضمؾ ،ومٚمذًمؽ هق أظمقف اًمٜم٤مس ُمـ
سم٤معمٕمّمٞم٦م ،وم٤مًمٗم٘مٞمف نٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ومٞمزند إنامٟمف ،وم٤مإلنامن نزند سم٤مخلقف ُمـ اهلل ّ -
قمز ّ
وضمؾ -هذا اًمٗم٘مٞمف هلذا اًمسب٥م.
اهلل ّ -
وًمذًمؽ يم٤من اًمٕمٚمامء -رمحٝمؿ اهلل -حي٤موًمقن وجي٤مهدون أن نٕمٛمٚمقا سمٙمؾ رء نرووٟمهف ،ىمه٤مل اإلُمه٤مم أمحهدُ :مه٤م
رون٧م طمدنثً٤م إٓ قمٛمٚم٧م سمف وًمق ُمرة ،إذا مل نٙمـ ُمـ اًمٗمرائض ،طمتك روى طمدنثً٤م أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم-
طمجٛمف أسمق ـمٞمب٦م

( )135

دنٜم٤مرا  ،واًمدنٜم٤مر يمثػم قمغم احلج٤ممً ،مٙمـ اإلُم٤مم أمحد ُمـ حمبتهف ًمٚمٕمٛمهؾ سم٤مٕطم٤مدنه٨م
وأقمٓم٤مه ً
( )136

دنٜم٤مرا صمؿ أُمر احلج٤مم أن حيجٛمف وأقمٓم٤مه اًمدنٜم٤مر! طمتك نرؾمخ احلدن٨م ذم ىمٚمبفٕ :ن هذا ُمـ ومقائد
شمٙمس٥م طمتك مجع ً
أنْم٤م ذم قمٚمقم اًمدٟمٞم٤م ،ومٚمق أن رضمالً شمٕمٚمؿ قمٚمقم احل٤مؾمه٥م ٟمٔمر ًّنه٤م قمنمه
وم٤مًمٕمٚمؿ إذا قمٛمٚم٧م سمف رؾمخ ذم اًم٘مٚم٥م ،وهذا ً
ؾمٜملم ًمـ نستٗمد ،وم٢مذا ـمبؼ اؾمتٗم٤مد ،وًمق شمٕمٚمؿ ىمٞم٤مدة اًمسٞم٤مرة قمنمنـ ؾمٜم٦م ٟمٔمر ًّن٤م ًمـ نستٗمٞمد طمتك نٓمبؼ ،ومٕمٚمقم اًمدنـ
﴿و ًَم ْق َأ َّهن ُ ْؿ َوم َٕم ُٚمقا َُم٤م ُنق َقم ُٔمق َن سمِ ِف ًَم َٙمَ٤م َن َظم ْ ًػما َّهل ُ ْؿ َو َأ َؿمهدََّّ
إذا ـمب٘م٧م نرؾمخ اًمٕمٚمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم وهق أصدق اًم٘م٤مئٚملمَ :
ِ
ِ
سا ًـمه٤م ُُّم ْسهتَ َِ٘م ًٞمام
هٞمام * َو َهلَهدََ ْنٜمَ ُ
﴿وإِ ًذا ٔ َشمٞمْٜمَ ُ
َشمثْبِٞمتًً٤م﴾  ،ومٝمذا نثب٧م اًمٕمٚمؿ ونثب٧م اًمٕمٛمؾَ :
َ٤مهؿ ُِّمـ ًَّمدُُ َّٟمَّ٤م َأ ْضم ًرا َقمٔم ً
َ٤مه ْؿ َ
( )137

﴾ .
( )138

وُمـ اهلدان٦م ذم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ أن اإلٟمس٤من إذا قمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ نٜمٗمتح ًمف أوم٤مق اًمٕمٚمؿ ،ونٙمقن أىمرب إمم احل٘مٞم٘مه٦م
وإمم اًمّمقاب ،وُمع اًمٕمٛمؾ واعمامرؾم٦م نٜمٗمتح ًمف وضمف اًمّمقاب ونٕمرف ُمٞمزان إُمقر.
ومٚمق أن رضمالً مل نتٕمقد قمغم صٞم٤مم اًمتٓمقع ،ومس٠مًمف رضمؾُ :م٤م أومْمؾ اًمّمٞم٤مم؟ ؾمٞم٘مقل ًمف :صٞم٤مم داود ،نّمقم نق ًُم٤م
ونٗمٓمر نق ًُم٤مً ،مٙمـ هذا اًمرضمؾ ٓ نٓمٞمؼً ،مٙمـ ًمق ضمرب ومّم٤مم نق ًُم٤م وأومٓمر نق ًُم٤م ًمٕمرف هذا إُمر قمغم طم٘مٞم٘متفً ،مٙمـ
إذا ؾمئؾ ىم٤مل يمام ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً -مٕمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصُ « :ص ْؿ َصمالَ َصم َ٦م َأ َّن٤م ٍم ُِم ْـ ُيم ِّ
ُهؾ َؿمه ْٝم ٍرش ،
( )139

(ٟ ) 135م٤مومع ،أسمق ـمٞمب٦م احلج٤ممُ .مقمم إٟمّم٤مر ُمـ سمٜمل طم٤مرصم٦م وىمٞمؾ ُمـ سمٜمل سمٞم٤مض٦م ن٘م٤مل :اؾمٛمف دنٜم٤مر ،واًمّمقابٟ :م٤مومع .صمب٧م ذيمره ذم
اًمّمحٞمحلم أٟمف طمجؿ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ طمدن٨م أٟمس وضم٤مسمر وهمػممه٤م .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 719 :شمرمج٦م ،)2575
واإلص٤مسم٦م ( 233 /7شمرمج٦م .)10166
(ُ ) 136متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ذيمر احلج٤مم (ُ ،) 5696 ،2102مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة ،سم٤مب طمؾ أضمرة احلج٤مُم٦م
(ُ .)1577مـ طمدن٨م أٟمس.
( )137اًمٜمس٤مء.66 :
( )138اًمٜمس٤مء.68 - 67 :
( )139أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ) 6832مـ طمدن٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ،سمٚمٗمٔمف ،واحلدن٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

إبطال الحيل
ومٚمام ىم٤مل :إين أـمٞمؼ ايمثر ،أظمذ اًمٜمبل –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -نؽمومع ُمٕمفً ،مٙمـ نبدأ سم٤مٕؾمٝمؾ طمتك نداوم قمٚمٞمهف ،وٓ
نٕمرف هذا إُمر إٓ َُمـ ـمب٘مف ،أُم٤م اًمٜمٔمري اعمٜمٔمر ومٞمختٚمػً :مذًمؽ اًمٗم٘مٞمف خي٤مف اهلل.
يمام أن اًمٗم٘مٞمف أيمثر اًمٜم٤مس ُمٕمروم٦م سم٤مهلل ،ومٝمق نٕمرف اهلل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف :وًمذًمؽ ْي٤مسمف وخيِم٤مهً ،مذًمؽ ىم٤مًمقاَُ :مهـ
يم٤من سم٤مهلل أقمرف يم٤من ُمٜمف أظمقف ،ومٙمؾ آن٦م ويمؾ اؾمؿ هلل ويمؾ صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل نستِمٕمره٤م قمغم وضمهف احل٘مٞم٘مه٦م،
ومتقرد ذم ىمٚمبف اهلٞمب٦م واإلضمالل واخلقف واحلٞم٤مء ،هذا هق اًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل ،وأُم٤م اعمزنػ ومٙمام ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة
هر
واًمسالم -ذم طمدن٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ورواه مجع ُمـ إئٛم٦م وهق صهحٞمح ،ورواه اسمهـ وضه٤مح  ،ىمه٤مل « َأ ْيمثَ ُ
ُُمٜمََ٤مومِ ِ٘مل ُأ َُّمتِل ُىم َّر ُاؤ َه٤مش  ،عم٤مذا؟ ٕن اًمٜم٤مس ٓ نٔمٜمقن اخلػم ذم اًمٗم٤مضمر واًمٗم٤مؾمؼ ،وإٟمام نٔمٜمقن اخلػم وحيسٜمقن اًمٔمـ
( )140

( )141

عمـ أفمٝمر هلؿ اًمدنـ واًمٕمٚمؿ.
وم٠مهمٚم٥م قمقام اًمٜم٤مس اًمٞمقم إذا ؾم٠مًمتٝمؿ ًم٘م٤مًمقا :اًمٕمٚمامء وـمالب اًمٕمٚمؿ ن٘مقُمقن ًمٞمٚمٝمؿ ونّمقُمقن هنه٤مرهؿ ،وههؿ
دائام ُمع اًم٘مرآن واًمسٜم٦م ،وُمع اًمٙمت٥م واًمققمظ واإلرؿم٤مد ،ومٝمؿ نٔمٜمقن ذم أهؾ اخلػم هٙمذاً ،مٙمـ إذا يمه٤من ُمهـ أههؾ
ً
اخلػم ُمـ حيسـ اًم٘مقل ونزء اًمٗمٕمؾ ،هذا هق ؾمب٥م ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :أ ْيمثَ ُر ُُمٜمََه٤مومِ ِ٘مل ُأ َُّمتِهل ُىم َّر ُاؤ َهه٤مش،
ومٗمٞمٝمؿ ُمـ إذا ؾم٤مومر ًمٚمخ٤مرج ومٕمؾ إوم٤مقمٞمؾ ،وإذا يم٤من ذم ظمٚمقة نٜمٔمر ذم اًم٘مٜمقات اعمحرُم٦م واعمقاىمع اعمحرُم٦م واًمٙمت٥م
اعمحرُم٦م ،وًمٞمس ًمف طمظ ُمـ قمب٤مدة ،واًمٜم٤مس نٔمٜمقن سمف أطمسـ اًمٔمـ هذا هق اعمزنػ ،أُم٤م اًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل ومٝمهق اًمهذي
خي٤مف اهلل.
وأنْم٤م ظمقف اهلل ًمف قمالُم٤مت ُمـ ضٛمٜمٝم٤م أٟمف ٓ جيؽمئ قمغم اًمٗمتقى ،وم٠مضمرأيمؿ قمغم اًمٗمتٞم٤م أضمرأيمؿ قمغم اًمٜم٤مر ،ومٝمق
ً
ندري أن ذم اًمٗمتقى شم٘مدنؿ رىمبتف ًمٚمسٙملم ،وم٢مذا يم٤من اًمهذي وزم اًم٘مْمه٤مء نهذسمح سمٖمهػم ؾمهٙملم ،ومٙمٞمهػ سمه٤مًمٗمتقى؟!
واًم٘مْم٤مء ىمد ختٓمئ ذم طمؼ ظمّمؿ واطمد أو ُمد ٍع واطمدً ،مٙمـ اًمٗمتقى ىمد نْمؾ سمسببٝم٤م أُمؿ ُمـ اًمٜم٤مس.

( )140حمٛمد سمـ وض٤مح سمـ َسم ِزنع ،أسمق قمبد اهلل اعمرواين ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ُمقمم ص٤مطم٥م إٟمدًمس قمبداًمرمحـ سمـ ُمٕم٤مون٦م اًمداظمؾ ،ص٤مطم٥م يمت٤مب
"اًمبدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م" وًمد ؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ اًمٗمريض :يم٤من قم٤معم٤م سم٤محلدن٨م ،سمّمػما سمٓمرىمف وقمٚمٚمف ،يمثػم احلٙم٤من٦م قمـ اًمٕمب٤مد،
ورقم٤م ،زاهدا ،صبقرا قمغم ٟمنم اًمٕمٚمؿُ ،متٕمٗمٗم٤مٟ ،مٗمع اهلل أهؾ إٟمدًمس سمف .وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 445/13شمرمج٦م  ،)219وُمٞمزان آقمتدال ( 59 /4شمرمج٦م .)8290
( )141صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)6633اسمـ وض٤مح ذم "اًمبدع" ( .،)258ىم٤مل إًمب٤مين ذم "اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م" ( )750صحٞمح.

إبطال الحيل
ومٛمـ قمالُم٤مت اخلقف أٟمف نتقرع خي٤مف :وًمذًمؽ يم٤من اسمـ ؾمػمنـ ُمـ أورع اًمٜم٤مس ،وأي ُمس٠مًم٦م ذم إسمْمه٤مع أو
ومرضمه٤م
ومرضم٤م طمرا ًُم٤م أو حيرم ً
اًمٗمروج ومٞمٝم٤م اظمتالف ٓ نٗمتل ومٞمٝم٤م إٓ إذا يم٤مٟم٧م اعمس٠مًم٦م ُمتٗم ً٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وم٢مٟمف خي٤مف أن حيؾ ً
طمالًٓ.
وإُمر اًمث٤مين :يم٤من ٓ نٗمتل إٓ سم٠مصمر ،وجيٕمؾ فمٝمره إمم اًمدًمٞمؾ ،ومال حيٛمؾ قمغم فمٝمره رء :وًمذًمؽ يم٤من اًمسٚمػ
أصمرا طمبسقاٟٕ :مف ٓ حيؾ ًمف اًمٙمالم سمرأنف إٓ إذا قمجز قمـ أصمر ،وهق خيِمك
إذا يم٤من سم٤معمس٠مًم٦م أصمر شمٙمٚمٛمقا ،وإذا مل جيدوا ً
ُم٘مٍما ذم اًمٜمٔمر ذم إصمر.
أن نٙمقن
ً
ُم ـ قمالُم٤مت ُمـ خي٤مف اهلل أٟمف ٓ جيرئ اًمٜم٤مس قمغم احلرام ،وٓ نٗمتح هلؿ أسمقاب اًمِمبٝم٤مت وٓ اًمرظمص اًمتل ٓ
حتؾ هلؿ ،وٓ نٕمقدهؿ قمغم إُمـ ُمـ ُمٙمر اهلل ،سمؾ نٕمٚمٛمٝمؿ أن احلالل ِّسملم واحلرام سملم ،وإُمقر اعمِمتبٝم٦م َُمـ شمريمٝم٤م
اؾمتؼمأ ًمدنٜمف وقمرضف ،ونٕمٚمؿ اًمٜم٤مس إصقل « َد ْع َُم٤م َن ِرن ُب َؽ إِ َمم َُم٤م َٓ ُن ِرن ُب َؽش .
( )142

ومّمٗم٤مت ُمـ خيِمك اهلل واضح٦م ،ونٔمٝمر ذًمؽ ذم قمب٤مدشمف ودن٤مٟمتف :وًمذًمؽ يم٤من يمثػم ُمـ اًمسٚمػ ن٘مقًمقن :ىمبؾ أن
ٟم٠مظمذ ُمـ اًمرضمؾ ٟمٜمٔمر ذم صالشمف ،وم٢مذا يم٤من حيسـ صالشمف وإٓ ٓ ،وىمٚمٜم٤م :هق عم٤م ؾمهقاه٤م أضهٞمع ،وٟمٜمٔمهر ذم صهدىمف،
وٟمٜمٔمر ذم ىمقشمف ذم أُمر اهلل وقمدم ُمداهٜمتف ًمٚمٜم٤مس ،وٟمٜمٔمر ذم أؿمٞم٤مء شمدل قمغم ظمقومف ُمـ اهلل ،ومٝمذه أقمٛمؼ ٟم٘مٓم٦م وأوضح
رء نقصػ سمف اًمٗم٘مٞمف.
محَدََ ا ًْم َٙم ِ
احلُ َس ْ ِ
لم إِ ْؾم َح ُ
(و َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمْبَ ٍؾ
َ٤مذ ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ اهللَِّ ْسم ُـ َأ ْ َ
٤مق ْسم ُـ َأ ْ َ
َ
ِ
ِ
٨م سم ِـ َأ ِيب ؾم َٚمٞم ٍؿ َقمـ ُجم َ ِ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ
َ٤مف اهللََّ َ -قم َّز َو َضم َّؾ ،
خي ُ
مح ُف اهللََُّ -ىم َ٤مل :ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُف َُم ْـ َ َ
٤مه ٍد َ -ر ِ َ
احلُ َس ْ ُ
ْ
ُ ْ
لم ْسم ُـ َقم ٍّكم َقم ْـ ًَمٞمْ ْ
( )143

( )144

َىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمِل َأ ِيب
( )145

( )142صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 1727اًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ( ،)2518ىم٤مل اًمؽمُمذي:طمسـ صحٞمح،
اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب احل٨م قمغم شمرك اًمِمبٝم٤مت (ُ ،) 5711مـ طمدن٨م احلسـ سمـ قمكم .وىم٤مل إًمب٤مين ذم "صحٞمح اًمؽمُمذي:
صحٞمح.
( ) 143إؾمح٤مق سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ،أسمق احلسلم اًمٙم٤مذي .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م زاهدا .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
شم٤مرنخ سمٖمداد ( 442 /7شمرمج٦م  ،)3408وشم٤مرنخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ( 832 /7شمرمج٦م  ،)210ويمالمه٤م صدر قمـ دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،
سمتح٘مٞمؼ د /سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف.
( ) 144قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمق قمبد اًمرمحـ اسمـ ؿمٞمخ اًمٕمٍم أيب قمبد اهلل اًمذهكم
اًمِمٞمب٤مين اعمرو زي ،صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙم٤من أصٖمر ُمـ أظمٞمف ص٤مًمح سمـ أمحد ىم٤ميض إصبٝم٤مٟمٞملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم

إبطال الحيل
ِ
ٍ
احل َس ْ ِ
يب َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ا ًْم َٕم َّب ِ
قد
٤مس َأ ْ َ
لم ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
احل ْر ِ ُّ
محَدََ ْسم ِـ َأ ِيب َؾم ْٝم ٍؾ ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ ُ
ُم؛وق اًم ُّٓم ُّ
محَدُُ ْسم ُـ ْ ُ
ِ
احل َس ْ ِ
احل ِ
ه٤مر ُ
ث ْسمه ُـ َأ ِيب
لم َأ ْ ُ
محُدُُ ْسم ُـ ُقمثْ َام َن إَ َدُم ُّل َىم َ٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م ْ َ
قؾمك ْسم ُـ َظم٤م َىم٤م َن اًمٜمَّ َّْح ِق ُّي َ ،و َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ ُ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َ
س َقمـ ًَمٞم ِ
٤مؿمؿ سمـ ا ًْم َ٘م ِ
ُأؾم٤مُم َ٦م َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق اًمٜمَّ ْ ِ ِ
٤مؾم ِؿ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َسم ْٙم ُْر ْسم ُـ ُظمٜمَ ْٞم ٍ
٨م ْسم ِـ َأ ِيب ُؾم َٚم ْٞم ٍؿ َقمه ْـ َأ ِيب
ْ ْ
َّا َه ُ ُ
ُ
َ
َ َ
( )146

( )148

( )150

( )147

َىم َ٤مل:

( )149

( )151

( )152

اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسٕملم وُمئتلمً .مف يمت٤مب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" ،و"اًمسٜم٦م" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 285 /14شمرمج٦م  ،)3157وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 516 /13شمرمج٦م .)257
( )145ؾمبؼ خترضمف ُمـ ـمرنؼ قمبداهلل سمـ أمحد ذم اًمزهد سمف.
( ) 146حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ،واؾمؿ أيب ؾمٝمؾ نزند سمـ ظم٤مًمد سمـ نزند ،ونٙمٜمك حمٛمد أسم٤م احلسلم احلريبُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنمنـ وصمالث
ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 247 /2شمرمج٦م  ،)279واعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي ( 325 /6شمرمج٦م .)528
( ) 147اًمِمٞمخ ،اًمزاهد ،اجلٚمٞمؾ ،اإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُم؛وق ،أسمق اًمٕمب٤مس اًمٓمقد .نروي قمـ :قمكم سمـ اجلٕمد ،وظمٚمػ سمـ هِم٤مم ،وأمحد
سمـ طمٜمبؾ ،وقمكم سمـ اعمدنٜمل ،وُمـ سمٕمدهؿ .وقمٜمف :أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ،وضمٕمٗمر اخلٚمدي ،وطمبٞم٥م اًم٘مزاز ،وخمٚمد اًمب٤مىمرطمل ،واسمـ قمبٞمد
اًمٕمسٙمري ،وأسمق سمٙمر ا إلؾمامقمٞمكم ،وآظمرون .شمقذم ذم صٗمر ،ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئتلم ،وقم٤مش أرسمٕم٤م وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد (/6
 279شمرمج٦م  ،)2772وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 494 /13شمرمج٦م .)243
(ُ ) 148مقؾمك سمـ ظم٤مىم٤من أسمق قمٛمران اًمٜمحقي .أدن٥م ٟمحقي ُمتّمدر إلىمراء إدب ،ويم٤من ضم٤مر أيب ظمٞمثٛم٦م ،وًمف روان٦م قمـ ُمِم٤منخ قمدة ،ويم٤من
صم٘م٦م .اٟمٔمر شم٤مرنخ سمٖمداد ( 37 /15شمرمج٦م  ،)6958وإٟمب٤مه اًمرواة ( 331 /3شمرمج٦م .)777
( )149اًمِمٞمخ اًمث٘م٦م اعمسٜمد ،أمحد سمـ قمثامن سمـ حيٞمك سمـ قمٛمرو ،اًمبٖمدادي اًمٕمٓمٌم إَ َد ُِمل ،وًمد ؾمٜم٦م مخس ومخسلم وُمئتلم .ؾمٛمع أمحد سمـ قمبد
اجلب٤مر اًمٕمٓم٤مردي ،وقمب٤مس سمـ حمٛمد اًمد وري ،وحمٛمد سمـ ُم٤مه٤من زٟمب٘م٦م ،وحمٛمد سمـ احلسلم احلٜمٞمٜمل .طمدث قمٜمف :اسمـ رزىمقنف ،وهالل احلٗم٤مر،
واحل٤ميمؿ ،وأسمق قمكم سمـ ؿم٤مذان ،وـمٚمح٦م سمـ اًمّم٘مر ،وقمدد يمثػم .ويم٤من اًمؼمىم٤مين نقصم٘مف .وُم٤مت ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ
سمٖمداد ( 490 /5شمرمج٦م  ،)2342وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 568/15شمرمج٦م .)341
( ) 150احل٤مومظ ،اًمّمدوق ،اًمٕم٤مملُ ،مسٜمد اًمٕمراق احل٤مرث سمـ حمٛمد اسمـ أيب أؾم٤مُم٦م -واؾمؿ أيب أؾم٤مُم٦م :داهر  ،-أسمق حمٛمد اًمتٛمٞمٛملُ ،مقٓهؿ
اًمبٖمدادي ،اخلّمٞم٥م ،ص٤مطم٥م "اعمسٜمد" اعمِمٝمقر ،وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وُمئ٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وُم٤مئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 388/13شمرمج٦م  ،)187وُمٞمزان آقمتدال 442 /1( :شمرمج٦م .)1644
( ) 151احل٤مومظ اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اعمحدصملم ،ه٤مؿمؿ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ،أسمق اًمٜما ،اًمٚمٞمثل ،اخلراؾم٤مين ،صمؿ اًمبٖمداديً .م٘مبف :ىمٞمٍمُ .مـ سمٜمل ًمٞم٨م سمـ يمٜم٤مٟم٦مُ ،مـ
أٟمٗمسٝمؿ .ون٘م٤مل :سمؾ هق متٞمٛمل .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئ٦م .يم٤من أهؾ سمٖمداد نٗمخرون سمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧مُ .م٤مت ؾمٜم٦م
ؾمبع وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 130 /30شمرمج٦م  ،)6540وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 545 /9شمرمج٦م .)213
( ) 152سمٙمر سمـ ظمٜمٞمس اًمٙمقذم ٟمزنؾ سمٖمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ًمف أهمالط أومرط ومٞمف اسمـ طمب٤من .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (208 /4
شمرمج٦م  ،)743وشم٤مرنخ سمٖمداد ( 572 /7شمرمج٦م .)3478

إبطال الحيل
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُه َب ْػم َة إَ ْٟم َّْم ِ
٤مر ِّي َقم ْـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ َأ ِيب َـم٤مًمِ ٍ
َّ٤مس
ؼم ُيم ُْؿ سمِ٤م ًْم َٗم٘مٞمف ُيم ُِّؾ ا ًْم َٗم٘مٞمفَُ ،م ْـ َمل ْ ُن َ٘مٜمِِّّط اًمٜمَّ َ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :أٓ ُأ ْظم ِ ُ
٥م َ -ر َ
َ
مح ِ٦م اهللَِِّ ،و َمل ن َ١مُمٜمْٝمؿ ُِمـ ُم ْٙم ِْر اهللَِِّ ،و َمل نر ِّظمص َهلؿ ِذم ُمٕم ِ
٤مِص اهللََِِّ ،و َمل َندََ ِع ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َر ْهم َب ً٦م َقمٜمْ ُف إِ َمم َهم ْ ِ
َػم ِه) .
ُِم ْـ َر ْ َ
َ َُْ ْ ُْ َ َ
َ ْ ُ ِّ ُ ْ ْ َ
( )153

( )154

قمكم -ريض اهلل قمٜمف -ن٘مقل :أ ٓ أظمؼميمؿ سم٤مًمٗم٘مٞمف يمؾ اًمٗم٘مٞمف ،يم٠من اًمّمح٤مسم٦م قمرومقا أن هذه اعمس٠مًم٦م ؾمتِمٙمؾ قمغم
اًمٜم٤مس ،وؾمٞمٙمثر اعمتسٛمقن هب٤م :ومٚمذًمؽ ن٘مقل :أٓ أظمؼميمؿ سم٤مًمٗم٘مٞمف يمؾ اًمٗم٘مٞمف ،صمؿ ذيمر صٗم٤مت أرسمع ،هل:
إومم ٓ :ن٘مٜمط اًمٜم٤مس ُمـ رمح٦م اهلل ،وم٢مذا رأى اًمٜم٤مس قمغم شمقسم٦م واؾمتٖمٗم٤مر ٓ ن٘مٜمٓمٝمؿ ُمهـ رمحه٦م اهلل :وًمهذًمؽ
شمٕمرومقن ىمّم٦م ىم٤مشمؾ اعمئ٦م عم٤م ىمتؾ شمسٕم٦م وشمسٕملم وأشمك إمم اًمٕم٤مسمد ،واًمٕم٤مسمد ًمٞمس سم٤مًمٗم٘مٞمف ،ىم٤مل :هؾ ُمـ شمقسم٦م؟ ىم٤ملً :مٞمس
ًمؽ شمقسم٦م ،وعم٤م ؾم٠مل اًمٕم٤ممل ىم٤ملُ :مـ حيقل سمٞمٜمؽ وسملم اًمتقسم٦م؟!

( )155

ومدائام ٟمٔمرة أهؾ اًمٕمٚمؿ واضح٦م ،وأهنهؿ نسقؾمهقن
ً

اًمٜم٤مس وم٢مذا رأوا اًمٜم٤مس ُم٘مبٚملم شم٤مئبلم ٓ ،حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمتقسم٦م ،وًمذًمؽ نروى قمـ اسمـ قمب٤مس أٟمف ىم٤مل :إن اًم٘م٤مشمؾ
قمٛمدً ا ًمٞمس ًمف شمقسم٦م ،وُمرة ىم٤ملً :مف شمقسم٦م! ومٚمام ؾمئؾ ىم٤مل :ضم٤مءين واطمد ىمهد ىمتهؾ وواضهح ُمهـ وضمٝمهف وقمٞمٜمهف اًمٜمهدم
ً
واحل؛ة قمغم هذا اًمٗمٕمؾ ،ومج٤مء نس٠مل ن٘مقل :هؾ زم شمقسم٦م؟ ىمٚمٜم٤مٟ :مٕمؿ ًمؽ شمقسم٦م .واًمث٤مين ضم٤مء وذم قمٞمٜمف اًمنم ،ونرند أن
ن٘متؾ ،وم٘م٤مل ٓسمـ قمب٤مس :إذا ىمتٚم٧م هؾ زم ُمـ شمقسم٦م؟ ىم٤ملً :مٞمس ًمؽ شمقسم٦م ،وذيمر آن٦م اًمٜمس٤مء  ،ومٝمهذا ُمهـ اًمٗم٘مهف أن
( )156

قمز ّ
وضمؾ -حي٥م ُمـ قمب٤مده
نٕمرف يمٞمػ نسقس اًمٜم٤مس؟ وإومم أٓ ن٘مٜمط اًمٜم٤مس ُمـ رمح٦م اهللٟٕ :مف نٕمرف أن اهلل ّ -
اًمتخٚمص ُمـ طمب٤مئؾ اًمِمٞمٓم٤من واًمٗمرار ُمـ قمدوه إًمٞم ف :ومٚمذًمؽ هذا اًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف نرهم٥م اًمٜم٤مس أن نٗمروا ُمـ قمدوهؿ
إمم رهبؿ وٓ ن٘مٜمٓمٝمؿ :وًمذًمؽ دمد ٟمٔمرة اًم٘مّم٤مص واًمققم٤مظ ختتٚمػ قمـ ٟمٔمرة اًمٕمٚمامء ،دمد هه١مٓء يمه٠مهنؿ ن٘مٜمٓمهقن
اًمٜم٤مس ُمـ رمح٦م اهلل! يم٠مهنؿ ن٘مقًمقن :هٚمؽ اًمٜم٤مس ،وهذا ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ ،وم٤مًمٕم٤ممل ٓ ن٘مٜمط اًمٜم٤مس ُمـ رمح٦م اهللٕ :ن ُمهـ
أيمؼم اًمٙمب٤مئر اإلذاك سم٤مهلل واًم٘مٜمقط ُمـ رمحتف ،وإُمـ ُمـ ُمٙمره ،واًمٞم٠مس ُمـ روطمف ،هذه أيمؼم اًمٙمب٤مئر.
اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ :ن١مُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٙمر اهلل ،ومٚمٞمس اًمٕم٤ممل وم٘مط اًمذي ن٘مقل ًمٚمٜم٤مس دائهام أطم٤مدنه٨م اًمرضمه٤مء طمتهك ًمهق يمه٤مٟمقا
ُم٘مٞمٛملم قمغم اعمٕم٤مِص ،هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس ُمـ سم٤مب قمدم اًمت٘مٜمٞمط سمؾ هذا ُمـ سم٤مب شم٠مُمٞمٜمٝمؿ ُمـ ُمٙمر اهلل ،وم٤مًمٕمه٤ممل إذا
( ) 153حيٞمك سمـ قمب٤مد سمـ ؿمٞمب٤من سمـ ُم٤مًمؽ إٟمّم٤مري اًمسٚمٛمل ،أسمق هبػمة اًمٙمقذم .ن٘م٤مل :إٟمف اسمـ سمٜم٧م اًمؼماء سمـ قم٤مزب ،ون٘م٤مل :اسمـ سمٜم٧م ظمب٤مب سمـ
إرت .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 390 /31شمرمج٦م  ،)6852وُمٞمزان آقمتدال ( 388 /4شمرمج٦م .)9553
( )154أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )148/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.
أظمرضمف أسمق ظمٞمثٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ ( ،)144اًمدراُمل ذم ؾمٜمٜمف ( ،)298اسمـ أيب زُمٜملم ذم "أصقل اًمسٜم٦م" (ُ )183مـ ـمرنؼ ًمٞم٨م سمـ أب ؾمٚمٞمؿ سمف.
( )155أظمرضمف ُمسٚمؿ يمت٤مب اًمتقسم٦م سم٤مب ىمبقل شمقسم٦م اًم٘م٤مشمؾ وإن يمثر ىمتٚمف (ُ )2766مـ طمدن٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.
( ) )156أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ( )68 -63/9قمـ اسمـ قمب٤مس سمٛمٕمٜم٤مه.

إبطال الحيل
رأى قمٜمدهؿ إىم٤مُم٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦م ُمع ٟمِ َٕمؿ اهلل اعمتت٤مًمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،نٕمٚمؿ إٟمف اؾمتدراج :ومٞمخقومٝمؿ ُمهـ ُمٙمهر اهلل ،وأهنهؿ إذا
هق ُم
ْهر اهللَِّ إَِّٓ ا ًْم َ٘م ْ
أىم٤مُمقا قمغم اعمٕمّمٞم٦م واًمٜمٕمؿ شمؽما قمٚمٞمٝمؿ وم٢من هذا اؾمتدراج ،ومهال شمه٠مُمٜمقا ُمٙمهر اهللَ ﴿ :ومهالَ َنه ْ٠م َُم ُـ َُم ْٙم َ
ْ ِ
٤مرسو َن﴾ .
اخلَ ُ
( )157

هٙمذا اًمٕمٚمامء نسقؾمقن اًمٜم٤مس إذا رأوا ومٞمٝمؿ زن٤مدة ظمٗمٗمقا قمٚمٞمٝمؿ ،وإذا رأوا ومٞمٝمؿ ضٕم ًٗم٤م محٚمقهؿ قمغم إطمسـ.
واًمث٤مًمث٦م ٓ :نرظمص هلؿ ذم ُمٕم٤مِص اهلل ٓ ،ن٘مقل -يمٚمام ؾمئؾ قمـ ُمسه٠مًم٦م :ومٞمٝمه٤م ظمهالف ،وههذه اعمسه٠مًم٦م ومٞمٝمه٤م
اظمتالف ،وهذه اعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م اظمتالف ،وطمج٤مب اًمقضمف ومٞمف اظمتالف ،واًمسٗمر ًمٚمخ٤مرج ومٞمف اظمتالف ،ومال نسٝمؾ قمٜمد
قمز ّ
وضمؾ ،سمؾ حيٛمٚمٝمؿ قمغم ُم٤م نؼمئ ذُمتف وذُمؿ اًمٜم٤مس ،ن٘مقل هلؿ :اشم٘مهقا اهلل ،إن مل شمٙمهـ ههذه
اًمٜم٤مس ُمٕم٤مِص اهلل ّ -
طمرام ومٝمل ؿمبٝم٦م ،وم٤مؾمتؼمئقا ًمدنٜمٙمؿ وأقمراضٙمؿ سمؽمك اًمِمبٝم٤مت ،هذا اًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل اًمذي نٛمٞمز سملم احلالل اًمبهلم
واحلرام اًمبلم وسملم اًمِمبٝم٤مت ،ويمؾ واطمدة هل٤م شمٍمف.
واًمراسمٕم٦م :وهل ُمـ أوضح صٗم٤مت اًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل ،أٓ نهدع اًم٘مهرآن رهمبه٦م قمٜمهف إمم همهػمه ،إذا رأنه٧م اعمتٗم٘مهف
وُمٜمسقب اًمٕمٚمؿ ن٘مرأ ذم يمت٥م اخلٚمؼ واًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م واًمرأي واًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ،واًم٘مرآن آظمر ُم٤م نٗمٙمر ومٞمف ،ومٝمهذا ُمه٤م
ؿمؿ رائح٦م اًمٗم٘مف إـمال ًىم٤م ،وم٤مًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل يمام يم٤من أصح٤مب حمٛمد -صهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ -و-ريض اهلل قمهٜمٝمؿ-
وم٠موىم٤مهتؿ ذم اًم٘مرآنٕ :هنؿ نٕمرومقن أن ومْمؾ يمالم اخل٤مًمؼ قمغم يمالم اعمخٚمقق يمٗمْمؾ اخل٤مًمؼ قمغم اعمخٚمقق ،وأٟم٧م ًمـ
شمت٘مرب إمم اهلل سمٌمء أومْمؾ مم٤م ظمرج ُمٜمف ،وهق يمالُمف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
وشمٕمٚمام :وًمذًمؽ ُم٤م يم٤من أصهح٤مب حمٛمهد جيه٤موزون
شمدسمرا
ً
ومٛمٞمزة اًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل اعمداوُم٦م واًمٕمٙمقف قمغم اًم٘مرآن ً
مخس آن٤مت وقمنم آن٤مت طمتك نتٕمٚمٛمقا ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واإلنامن ،ونٕمٛمٚمقا صمؿ نٜمت٘مٚمقا إمم همػمه٤م ،يمام روي
دائام حيسـ اًمٜمَّ َّْزع ُمـ اًم٘مرآن ،ونٕمرف
قمـ قمٛمر أٟمف ُمٙم٨م ذم اًمب٘مرة قمنم ؾمٜملم ،ومٝمذه ُمـ أوضح صٗم٤مت اًمٕم٤ممل ،أٟمف ً
ُمتك نستِمٝمد ،وحيسـ شمدسمر اًم٘مرآن ،وحيسـ ومٝمؿ اًم٘مرآن :وًمذًمؽ وم٤مًمِمٞمخ حمٛمد قمبد اًمقه٤مب -رمحف اهلل -أُمسهؽ
سم٤مًم٘مرآن آن٦م آن٦م ٓ نٗم؛ ،وًمٙمـ ن٘مقل :ومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ ،صمؿ نستٜمبط اؾمتٜمب٤مـم٤مت قمٔمٞمٛم٦م ،وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشمٞمْ ِٛمٞمَّ َ٦م قمٚمهؿ
اًمٕمٚمامء يمٞمػ نٜمزقمقن ُمـ اًم٘مرآن ،ومٙمثػم ُمـ اطمتج٤مضم٤مت اًمٕمٚمامء إمم اًمٞمقم اًمذنـ قم َّٚم َٛمٝمؿ ودهلؿ قمٚمٞمٝم٤م ه١مٓء اًمٕمٚمامء
اعمجددنـ.

( )157إقمراف.99 :

إبطال الحيل
اخلقار ْز ُِمل َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َٛمدُُ سمـ إِؾمام ِقم َٞمؾ َأسمهق َقمب ِ
هد اهللَِّ َّ ِ
هنر
ْ
ُ
َ
َ
اًما ُ
َّ ْ ُ ْ َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َؿم ْٞم َب َ٦م َقم ْبدُُ ا ًْم َٕم ِز ِنز ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍر ْ ُ َ َ ُّ
مح ِـ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َقمبدُُ اهللَِّ سمـ ُمسٕم ٍ
ِ
ِ
ِ
قد
اًمر ْ َ
ْ ُ َ ْ ُ
ْ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َن ِزندُُ ْسم ُـ َه ُ٤مرو َن َىم َ٤ملَ :أ ْٟم َب َ٠م َٟمَ٤م اعمَْ ْس ُٕمقد ُّي َقم ِـ ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ ْسم ِـ َقم ْبد َّ
( )158

( )160

( )159

( )162

( )161

ِ
ِ
ِ
ِ
ْؽم ِار سمِ٤مهللَِّ َضم ْٝمالًً) .
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ :يم َٗمك سمِ َخ ِْم َٞم٦م اهللَِّ قم ْٚم ًامَ ،و َيم َٗمك سمِ٤مٓ ْهم َ
 َر َ( )163

وم٤مًمذي خيِمك اهلل ومٝمق اًمٕم٤ممل ،وممـ ذيمر ذًمؽ اسمـ رضم٥م
ِ
وأوِص يمؾ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ أن ن٘مرؤوا اًمرؾم٤مًم٦م ،ن٘مقل اسمـ رضم٥م :اًمٕمٚمامء صمالصم٦م :إول :قم٤ممل سمه٤مهلل ،واًمثه٤مين:
اخلٚمػ)،
( )164

ذم رؾم٤مًمتف اًمٜم٤مومٕم٦م (ومْمؾ قمٚمهؿ اًمسهٚمػ قمهغم قمٚمهؿ

قم٤ممل سمنمع اهلل ،واًمث٤مًم٨م :قم٤ممل سم٤مهلل سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وخي٤مومف وْي٤مسمف ونستحل ُمٜمف وقم٤ممل سمنمع اهلل.

( ) 158قمبد اًمٕمزنز سمـ ضمٕمٗمر سمـ سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ أسمق ؿمٞمب٦م .نٕمرف سم٤مسمـ اخلقارزُمل ،وهق أظمق أيب احلسلم حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر .شمقذم ذم مج٤مدى
أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 223 /12شمرمج٦م  ،)5569شم٤مرنخ اإلؾمالم ( 524 /7شمرمج٦م .)296
( ) 159حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمبخؽمي احلس٤مين ،أسمق قمبد اهلل اًمقاؾمٓمل اًمانر .ؾمٙمـ سمٖمداد ،ويم٤من ظمػما ُمرضٞم٤م صدوىم٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صدوقُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 471 /24شمرمج٦م  ،)5061وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 164 /6شمرمج٦م
.)410
( ) 160اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم احل٤مومظ نزند سمـ ه٤مرون سمـ زاذي ،ون٘م٤مل :سمـ زاذان سمـ صم٤مسم٧م اًمسٚمٛمل ،أسمق ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل .يم٤من رأؾم٤م ذم
اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،صم٘م٦م طمج٦م ،يمبػم اًمِم٠من .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ُمت٘مـ قم٤مسمد .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 261/32شمرمج٦م  ،)7061وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 358 /9شمرمج٦م .)118
( ) 161قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد اعمسٕمقدي اًمٙمقذم .وًمد ذم ظمالوم٦م قمبداعمٚمؽ سمـ ُمروان ،سمٕمد اًمثامٟملم .وطمدث
قمـ :قمقن سمـ قمبد اهلل سمـ قمت ب٦م ،وؾمٕمٞمد سمـ أيب سمردة ،وزن٤مد سمـ قمالىم٦م ،وقمدة .طمدث قمٜمف :اسمـ اعمب٤مرك ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وقمبد اًمرمحـ سمـ
ُمٝمدي ،ونزند سمـ ه٤مرون ،وضمٕمٗمر سمـ قمقن ،وأسمق اعمٖمػمة اخلقٓين ،وـمٚمؼ سمـ همٜم٤مم ،وقمدة .ويم٤من وم٘مٞمٝم٤م يمبػما ،ورئٞمس٤م ٟمبٞمال ،خيدم اًمدوًم٦م،
وًمف صقرة .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق اظمتٚمط ىمبؾ ُمقشمف ،وض٤مسمٓمف أن ُمـ ؾمٛمع ُمٜمف سمبٖمداد :ومبٕمد آظمتالط .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 219/17شمرمج٦م  ،)3872وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 93 /7شمرمج٦م .)40
( ) 162اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد اهلذزم اعمسٕمقدي أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٙمقذم .همٚم٥م أىمراٟمف سمخّم٤مل صمالث :ـمقل اًمّمٛم٧م،
وطمسـ اخلٚمؼ ،وؾمخ٤موة اًمٜمٗمس .روى قمٜمف إقمٛمش وُمسٕمر سمـ يمدام .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م قم٤مسمدُ .م٤مت ذم إُم٤مرة ظم٤مًمد قمغم
اًمٕمراق ؾمٜم٦م قمنمنـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :صم٘م٤مت اسمـ طمب٤من ( 303 /5شمرمج٦م  )4957هتذن٥م اًمٙمامل ( 396 /23شمرمج٦م .)4799
( )163أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )148/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.
أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم "ُمّمٜمٗمف" ( ،)35674أمحد سمـ طمٜمبؾ ذم اًمزهد (صُ ) 158مـ ـمرنؼ نزند سمـ ه٤مرون سمف ،أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم
( ،)8927اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م (ُ )732مـ ـمرنؼ اعمسٕمقدي سمف.

إبطال الحيل
وم٤مٕظمػم وهق اًمٕم٤ممل سم٤مهلل وسم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وخي٤مومف وْي٤مسمف ونستحل ُمٜمف ،واًمٕم٤ممل سمنمع اهلل ،هق أومْمؾ اًمثالصم٦م.
أنْم٤م قم٤مملً ،مٙمٜمف ٓ نستٗمتك ،وهق اًمٕم٤مسمد اًمزاهد اًمقرع اًمٕم٤ممل
واًمث٤مين :قم٤ممل سم٤مهلل ،وًمٙمٜمف ًمٞمس قم٤ممل سمنمع اهلل ،هذا ً
سم٤مهللً ،مٙمٜمف مل نٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ.
واًمث٤مًم٨م :وهق ذ اًمثالصم٦م ،قم٤ممل سمنمع اهلل وًمٙمٜمف ضم٤مهؾ سم٤مهلل ،ومٞمتجرأ وٓ ْي٤مب اهلل وٓ نستحل ُمٜمف وٓ خي٤مف،
قمٚمام ،وم٢مذا يمٜم٧م ختِمك اهلل وم٠مٟم٧م قم٤ممل ،إُم٤م أن شمٙمقن اًمّمٜمػ اًمٙم٤مُمؾ وهق اًمٕم٤ممل سمه٤مهلل اًمٕمه٤ممل
ومٚمذًمؽ يمٗمك سمخِمٞم٦م اهلل ً
وسمنمقمف ،وإُم٤م أن شمٙمقن ُمـ اًمّمٜمػ اًمث٤مين اًمٕم٤ممل سم٤مهلل اًمذي خي٤مومف ونستحل ُمٜمف ،وًمٙمٜمؽ مل شمؽمؾمهخ ذم ذنٕمتهف وٓ
حيؾ ًمؽ أن شمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م.
ويمٗمك سم٤مٓهمؽمار سم٤مهلل ضمٝمالًً ،ومٛمـ اهمؽم سم٤مهلل ودمرأ قمغم حم٤مرم اهلل ومٝمق أضمٝمؾ اًمٜم٤مس قمٜمد أهؾ إًمب٤مب إشم٘مٞمه٤مء،
ويمالم اًمّمح٤مسم٦م خيرج ُمـ ُمِمٙم٤مة واطمدة :ومٙمٚمٝمؿ قمرومقا طم٘مٞم٘م٦م إُمر.
ٍ
احل َس ْ ِ
لم ْسمه ُـ َطم ْٗم ٍ
هص
احل َس ْ ُ
يب َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
احل ْر ِ ُّ
َ
؛وق َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ ُ
لم ْ َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ ُ
محَدُُ ْسم ُـ َُم ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلَ َّٓم ِ
هر ْسمه ُـ ْ
قؾمهك
َويمٞم ٌع َقم ْـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ ُقم َٛم َر َقم ْـ َقم ْٚم َ٘م َٛم َ٦م اًم َّٚم ْٞمث ِّل َىم َ٤ملَ :يمتَ َ
يض اهللَُّ َقمٜمْْه ُف -إِ َمم َأ ِيب ُُم َ
َ٥م ُقم َٛم ُ
ه٤مب َ -ر َ
( )165

( )167

( )166

َىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م

( )168

( ) 164قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمبٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمب كم ،زنـ اًمدنـ ،اًمِمٞمخ ،احل٤مومظ ،اعمحدث ،اإلُم٤مم اعمِمٝمقر .مجع ٟمٗمسف قمغم
اًمتّمٜمٞمػ واإلىمراءُ .مع قمب٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمبخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًمٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمب٤مء
اًمٖمٛمر ( 460 /1شمرمج٦م  ،)16واًمسح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرمج٦م .)296
( ) 165اًمِمٞمخ ،اًمزاهد ،اجلٚمٞمؾ ،اإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُم؛وق ،أسمق اًمٕمب٤مس اًمٓمقد .نروي قمـ :قمكم سمـ اجلٕمد ،وظمٚمػ سمـ هِم٤مم ،وأمحد
سمـ طمٜمبؾ ،وقمكم سمـ اعمدنٜمل ،وُمـ سمٕمدهؿ .وقمٜمف :أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ،وضمٕمٗمر اخلٚمدي ،وطمبٞم٥م اًم٘مزاز ،وخمٚمد اًمب٤مىمرطمل ،واسمـ قمبٞمد
اًمٕمسٙمري ،وأسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم ،وآظمرون .شمقذم ذم صٗمر ،ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئتلم ،وقم٤مش أرسمٕم٤م وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد (/6
 279شمرمج٦م  ،)2772وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 494 /13شمرمج٦م .)243
( ) 166اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اجلٚمٞمؾ اًمٗم٘مٞمف إوطمد ،احلسلم سمـ طمٗمص سمـ اًمٗمْمؾ سمـ حيٞمك سمـ ذيمقان اهلٛمداين ،أسمق حمٛمد إصبٝم٤مينٟ .م٘مؾ قمٚمام يمثػما،
وشمٗم٘مف ،وأومتك سمٛمذه٥م اًمٙمقومٞملم ،ويم٤من إًمٞمف رن٤مؾم٦م أصبٝم٤من وىمْم٤مؤه٤م وأُمر اًمٗمت٤موى .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوقُ .م٤مت ؾمٜم٦م قمنم
أو إطمدى قمنمة -وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمتٝمذن٥م ( 369 /6شمرمج٦م  ،)1308وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 356/10شمرمج٦م .)90( )167مل أضمد ًمف شمرمج٦م.
( ) 168قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص سمـ حمّمـ سمـ يمٚمدة اًمٚمٞمثل ،اًمٕمتقاري ،اعمدين .أطمد اًمٕمٚمامء .طمدث قمـ قمٛمر ،وقم٤مئِم٦م ،وسمالل سمـ احل٤مرث اعمزين،
وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،واسمـ قمٛمر وـم٤مئٗم٦مً ،مف أطم٤مدن٨م ًمٞمس٧م سم٤مًمٙمثػمة ،وصم٘مف اسمـ ؾمٕمد ،واًمٜمس٤مئل .طمدث قمٜمف وًمداه :قمٛمرو وقمبد اهلل،
واًمزهري ،و اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ،وحمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل ،وقمٛمرو سمـ حيٞمك اعم٤مزين ،وًمف دار سم٤معمدنٜم٦م وقم٘م٥م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م

إبطال الحيل
إَ ْؿم َٕم ِر ِّي

( )169

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمر َوا َن ِ٦مَ ،وإِ َّٟم ََّام ا ًْم ِٗم ْ٘م ُف ُه َق َظم ِْم َٞم ُ٦م اهللَِّ َ -قم َّز
اًم؛د َوؾم َٕم٦م ْاهل َ ْذ ِر َو َيمثْ َرة ِّ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُف :إ َّن ا ًْمٗم ْ٘م َف ًَم ْٞم َس سمِ َٙمثْ َرة َّ ْ
َ -ر َ

َو َضم َّؾ) .
( )170

ٟمحـ قمٙمسٜم٤م ،ومٕمٜمدٟم٤م اًمٗم٘مف اًمٞمقم يمثرة اًم؛د وؾمٕم٦م اهلذر ويمثرة اًمروان٦م ،وهذا ٓ نٕمٜمل اًمتزهٞمد ذم سمذل أؾمب٤مب
اًمٕمٚمؿ ،ومٝمذا ٓ نٗمٝمؿ ُمـ يمالُمٝمؿ ،وإٟمام ًمٞمس٧م هذه قمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف وم٘مط طمتك نْمٞمػ إًمٞمٝم٤م ظمِمٞم٦م اهلل ،وم٢مذا يم٤من ُمثهؾ
اإلُم٤مم أمحد قمٜم ده يمثرة اًمروان٦م ومٕمٜمده ظمقف ُمـ اهلل ،هذا هق اًمٙم٤مُمؾ ،وأُم٤م إذا يم٤من قمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف يمٛمٞمه٦م اعمٕمٚمقُمه٤مت
ومٝمذا ًمٞمس سمٗم٘مٞمف ،وًمق ىمقرن يمثػم ُمـ قمٚمامء اإلؾمالم سم٠مٟمه٤مس ُمهـ أههؾ قمٍمههؿ وُمهـ سمٕمهدهؿ ُمهـ طمٞمه٨م يمٛمٞمه٦م
اعمٕمٚمقُم٤مت ًمٙم٤من أوًمئؽ أيمثر ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٜمٝمؿ ،وًمٙمـ ٟمٗمع اهلل هب١مٓء ومل نٜمٗمع هب١مٓءٕ :ن اًمٕمٚمؿ ًمف طم٘مٞم٘م٦م.
ومٕمٛمر حيذر أسم٤م ُمقؾمك ُمـ ؾمقء اًمٗمٝمؿ وؾمقء اًمتّمقرٕ ،ن اًمٜم٤مس نتّمقرون أن اًمٗم٘مٞمف يمثرة ُمٕمٚمقُم٤مت واحلٗمظ،
وم٘م٤ملً :مٞمس اًمٗم٘مف يمثرة اًم؛د وؾمٕم٦م اهلذر ويمثرة اًمروان٤مت ومٝمذه ىمد شمدل قمغم اًمٕمٚمؿ وىمد ٓ شمدل قمٚمٞمف ،يمام أٟمٜم٤م ٟم٘مقل:
ًمٞمس٧م اًمٕمب٤مدة سمٙمثرهت٤م وًمٙمـ سمحسٜمٝم٤م ،وإٓ وم٢من اخلقارج ًمهق رآههؿ إصهح٤مب حل٘مهروا صهالهتؿ قمٜمهد صهالهتؿ
وصٞم٤مُمٝمؿ قمٜمد صٞم٤مُمٝمؿ ،وُمع ذًمؽ ٓ جي٤موز اًم٘مرآن شمراىمٞمٝمؿ ،نٛمرىمقن ُمـ إؾمالُمٝمؿ ،ومٚمؿ نٜمتٗمٕمقا سم٤مًمٙمثرةٕ :هن٤م ُم٤م
وصٚم٧م إمم اًم٘مٚم٥م ،يمذًمؽ يمثرة اًمٕمٚمؿ إذا مل شمّمؾ إمم اًم٘مٚم٥م ُم٤م نٜمتٗمع هب٤م ،يمذًمؽ ذم اجلٝم٤مد يمام ٟمبف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ
َشم ْٞم ِٛم َّٞم َ٦م.
وم٤مًمّمح٤مسم٦م يمام ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد قمٚمٛمٝمؿ قمٛمٞمؼ وًمٙمـ شمٙمٚمٗمٝمؿ ىمٚمٞمؾ  ،ويمالُمٝمؿ ىمٚمٞمؾ ،وُمـ سمٕمدهؿ ضم٤مء يمثهرة
هذر ورسد ،وًمٙمـ احل٘م٤مئؼ ىمٚمٞمٚم٦م ،وذم اجلٝم٤مد يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َشم ْٞم ِٛم َّٞم َ٦م وم٘مد ووم٘مف اهلل حل٘م٤مئؼ إُمقر ن٘مقل :مل
( )171

صمب٧مُ .م٤مت ذم دوًم٦م قمبداعمٚمؽ سمـ ُمروان .طمدنثف ذم اًمٙمت٥م اًمست٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 313 /20شمرمج٦م  ،)4021وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 61 /4شمرمج٦م .)15
( )169قمب د اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمْم٤مر سمـ طمرب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ سمٙمر سمـ قم٤مُمر سمـ قمذر سمـ وائؾ سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سمـ اجلامهر سمـ إؿمٕمر أسمق
ُمقؾمك إؿمٕمريُ .مِمٝمقر سم٤مؾمٛمف ويمٜمٞمتف ُمٕم٤م وأُمف فمبٞم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمؽ أؾمٚمٛم٧م وُم٤مشم٧م سم٤معمدنٜم٦م ويم٤من هق ؾمٙمـ اًمرُمٚم٦م وطم٤مًمػ ؾمٕمٞمد
سمـ اًمٕم٤مص صمؿ أؾمٚمؿ وه٤مضمر إمم ا حلبِم٦م .يم٤من طمسـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن .ؿمٝمد ومتقح اًمِم٤مم وووم٤مة أيب قمبٞمدة واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم إُمرة اًمبٍمة
سمٕمد أن قمزل اعمٖمػمة وهق اًمذي اومتتح إهقازُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 851 :شمرمج٦م  ،)3137واإلص٤مسم٦م (211 /4
شمرمج٦م .)4901
( ) )170أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )148/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.
( ) ) 171أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ( )926قمـ اسمـ ُمسٕمقد سمف.

إبطال الحيل
نٛم٧م اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -إٓ وضمزنرة اًمٕمرب يمٚمٝم٤م ىمد داٟم٧م سم٤مًمتقطمٞمد واإلؾمالم ،واٟمتنم دنٜمهف ،وسمٚمهغ
وم٤مرس واًمروم ،وؾمٛمٕم٧م سمف اعمٕمٛمقرة ،وطمّمٚم٧م يمؾ ُم٘م٤مصد اًم٘مت٤مل مل شمٙمـ ومتٜم٦م ،ويم٤من اًمدنـ يمٚمف هلل ،ومل نبهذل ذم
ؾمبٞمؾ ذًمؽ إٓ سمْمع ُمئ٤مت ُمـ اًم٘متؾ ُمـ أٟمٗمس اًمٙمٗم٤مرٟٕ :مف ىمت٤مهلؿ قمٔمٞمؿ اًمؼميم٦م وقمٔمٞمؿ اإلظمالص وقمٔمٞمؿ اعمت٤مسمٕم٦م.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وًمق اؾمتثٜمٞمٜم٤م سمٜمل ىمرنٔم٦مٕ :هنؿ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ ؾم٧م ُمئ٦مُ ،م٤م سم٘مل إٓ أٟمٗمس ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،وُمع
﴿وا ًْم ِٗمتْٜمََه ُ٦م
ذًمؽ طم٘م٘مقا ٟمت٤مئ٩م سم٤مهرة ،وُمـ سمٕمدهؿ طمّمؾ ىمتؾ يمثػم ومل حتّمؾ ٟمٗمس اًمٜمت٤مئ٩م :وًمذًمؽ ن٘مقل -شمٕمه٤مممَ :
َأ َؿمدُُّّ ُِم َـ ا ًْم َ٘متْ ِْؾ﴾ .
( )172

وم٤مًم٘متؾ ؿمدندً ،مٙمـ اًمٗمتٜم٦م أؿمد ُمـ اًم٘متؾ ،ىم٤مل :ومٛمـ مل ن٘مػ سملم اعمسٚمٛملم وسملم ٟمنم دنٜمٝمؿ ومٛماة اًمٙمٗمر قمهغم
ٟمٗمسف ومال ٟم٘متٚمف ،يمام أٟمٜم٤م ٓ ٟم٘متؾ ٟمس٤مء وٓ صبٞم٤من ،وذيمر ىمقاقمد قمٛمٞم٘م٦م ضمدًًّّ ا ذم ُمس٠مًم٦م اجلٝم٤مد ندل قمغم أن اجلٝمه٤مد ٓ
حيس٥م سمٙمثرة اًم٘متغم وٓ سمٙمثرة اجلٞمقش ،سمؾ حيس٥م سم٤مًمٗم٤مئدة ُمٜمف :هؾ طم٘مؼ ُم٘مّمقد اجلٝم٤مد أٓ شمٙمقن ذك ومتٜم٦م وأن
نٙمقن اًمدنـ يمٚمف هلل أم ٓ؟ وم٢مذا طم٘مؼ هذا اعم٘مّمقد وم٢مٟمف ُمب٤مرك وٟم٤مومع ،وإذا مل حي٘مؼ ومام اًمٗم٤مئدة؟
يمذًمؽ ومدقمقة أصح٤مب حمٛمد سمٚمٖم٧م أوم٤مق وًمٞمس قمٜمدهؿ ُمثؾ اًمقؾم٤مئؾ اًمتهل قمٜمهدٟم٤م وُمثهؾ اًمتٙمٚمهػ اًمهذي
قمٜمدٟم٤مً ،مٙمـ دقمقة ُمب٤مذة ومٞمبدؤون سم٤مًم تقطمٞمد ٓ نداهٜمقن ذم دنـ اهلل ،نقضحقن ًمٚمٜم٤مس إُمرً :مذًمؽ سمه٤مرك اهلل ذم
دقمقهتؿ ،وٟمحـ أن ٟم٘مٞمس يمؾ رء سم٤مًمٙمثرة وسم٤معمٔم٤مهر.
ِ
حيٞمَك اًمهدِِّّ ْه َ٘م٤م ُن َىم َ
ُقذم سمِ٤م ًْم ُٙمُق َوم ِ٦م َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َح ُ
ه٤مل:
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َأ ْ َ
َ
٤مق ْسم ُـ َ ْ
اًم؛ ِّي ا ًْم ُٙم ِ ُّ
محَدُُ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ ِّ ِّ
هؾ اعمَْ ِدنٜمَ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُيم َُر ْن ٍ
ٞمؿ َُ :م ْـ َأ ْوم َ٘م ُف َأ ْه ِ
َه٦م؟
٥م َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ ُم ْس َٕم ٍر َقم ْـ َأسمِٞمف َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًم َس ْٕمد ْسم ِـ إِ ْسم َراه َ
( )173

( )175

( )176

( )177

( )174

( )178

٤مه ْؿ) .
َىم َ٤ملَ :أ ْشم َ٘م ُ
( )179

( )172اًمب٘مرة.191 :
( ) 173أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًم؛ي سمـ حيٞمك سمـ اًم؛ي أسمق سمٙمر ،اًمتٛمٞمٛمل اًمٙمقذم .يم٤من ُمقصقوم٤م سم٤محلٗمظ واعمٕمروم٦م إٓ أٟمف نؽمومض ،ىمد أًمػ ذم احلط
قمغم سمٕمض اًمّمح ٤مسم٦م ،وهق ُمع ذًمؽ ًمٞمس سمث٘م٦م ذم اًمٜم٘مؾُ .م٤مت ذم اعمحرم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخسلم وصمالث ُمئ٦م ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م إطمدى .اٟمٔمر :ؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 576 /15شمرمج٦م  ،)349وُمٞمزان آقمتدال ( 139 /1شمرمج٦م .)552
( )174ذيمره اسمـ ُم٤ميمقٓ ذم اإليمامل ( ،) 296 /1وم٘م٤مل :إؾمح٤مق سمـ حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ سمِمػم سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٙمقذم طمدث قمـ أيب يمرن٥م روى قمٜمف أسمق
سمٙمر سمـ أيب دارم ،وأظمقه داود سمـ حيٞمك اًمده٘م٤من.

إبطال الحيل
إذا يم٤من وم٘مٞم ًٝم٤م وٓ نٕمٛمؾ ومٚمٞمس سمت٘مل وٓ سمٗم٘مٞمف :وم٠موم٘مف اعمدنٜم٦م أشم٘م٤مهؿ اًمذي نٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف.
ٍ
احل َس ْ ِ
محَدُُ ْسم ُـ
يب َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
لم ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
احل ْر ِ ُّ
َ
محَدََ ْ َ
محَدََ ْسم ِـ َصم٤مسمِ٧م َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ ُ
ه٤مل :ؾم ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
احل َس ْ ِ
هٛم ْٕم ُ٧م
لم َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسمِم ٍػم َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل َُم ْر َوا ُن ْسم ُـ ُحم َ َّٛمهد َىم َ َ
؛وق َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ْ ُ
َُم ْ ُ
٥م اًمدُُّّ ْٟمٞم٤م سمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف ،و َحم َب ُ٦م آ ْٟمْتِ َٗم٤م ِع عمَِهـ َجي ِٚمهس إِ ًَمٞم ِ
لم َىم َ٤مل :إِ َّن َيمَام َل ِقم ْٚم ِؿ ا ًْمٕم ِ
٤مملِ َصمالَ َصم ٌ٦مَ :شم َْر ُك َـم َٚم ِ
هفَ ،و َر ْأ َومتُُه ُف
َسم ْٕم َض ا ًْم ُ٘م َر ِؿم ِّٞم َ
ْ ْ ُ ْ
َ َّ
َ
َ
َ
( )180

( )181

( )182

( )183

سمِ٤مًمٜمَّ ِ
َّ٤مس).
أنْم٤م ُمـ صٗم٤مت اًمٕم٤ممل واًمٗم٘مٞمف واعمٗمتل واًمّم٤مدق ،إومم أن نؽمك ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م سمٕمٚمٛمف ،وم٤مًمدٟمٞم٤م ًمٞمس٧م اعم٤مل
هذا ً
وم٘مط ،سمؾ هٜم٤مك أؿمٞم٤مء أقمٔمؿ ُمـ اعم٤ملُ ،مثؾ :اًمِمٝمرة واجل٤مه واعمٜمّم٥م واإلؿم٤مرة سم٤مًمبٜم٤من واًمٔمٝمقر وٟمحق ذًمؽ ،ومٝمق ٓ

( :) 175احل٤مومظ اًمث٘م٦م اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اعمحدصملم ،حمٛمد سمـ اًمٕمالء سمـ يمرن٥م اهلٛمداين ،أسمق يمرن٥م اًمٙمقذم .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .صٜمػ ومجع
وارحتؾ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظُ .م٤مت نق م اًمثالصم٤مء ٕرسمع سم٘ملم ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( 243/26شمرمج٦م  ،)5529وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 394 /11شمرمج٦م .)86
( )176حمٛمد سمـ ُمسٕمر سمـ يمدام .اٟمٔمرُ :مٞمزان آقمتدال ( 35 /4شمرمج٦م .)8164
(ُ ) 177مسٕمر سمـ يمدام سمـ فمٝمػم سمـ قمبٞمدة سمـ احل٤مرث ،آ ُم٤مم اًمثب٧م ،ؿمٞمخ اًمٕمراق ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اهلالزم اًمٙمقذم ،إطمقل ،احل٤مومظُ ،مـ أؾمٜم٤من
ؿمٕمب٦م .ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾ :اًمث٘م٦م يمِمٕمب٦م وُمسٕمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٤مضؾ .شمقذم ذم رضم٥م ؾمٜم٦م مخس ومخسلم وُمئ٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 461 /27شمرمج٦م  ،)5906وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 163 /7شمرمج٦م .)55
( ) 178اإلُم٤مم احلج٦م اًمٗم٘مٞمف ،ىم٤ميض اعمدنٜم٦م ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف ،أسمق إؾمح٤مق ،ون٘م٤مل :أسمق إسمراهٞمؿ اًم٘مرر ،اًمزهري،
اعمدين .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :وزم ىمْم٤مء اعمدنٜم٦م ،ويم٤من صم٘م٦م وم٤مضال قم٤مسمداُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس وقمنمنـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (/10
 240شمرمج٦م  ،)2199وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 418 /5شمرمج٦م .)184
( )179أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (ُ )169/3مـ ـمرنؼ اسمـ ُمسٕمر قمـ أسمٞمف سمف.
أظمرضمف اًمدراُمل ذم ؾمٜمٜمف ( ،)295اخلٓمٞم٥م ذم "اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف" (ُ )659مـ ـمرنؼ ُمسٕمر سمف.
( ) 180حمٛمد سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ سمٞم٤من ،أسمق ص٤مًمح اًمٕمٙمؼمي .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 110 /2شمرمج٦م  )80ط :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل.
( ) 181حمٛمد سمـ احلسلم ،أسمق ضمٕمٗمر ،ونٕمرف سم٠ميب ؿمٞمخ اًمؼمضمالينً .مف يمت٥م ذم اًمزهد واًمرىم٤مئؼ .ذيمر اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م أٟمف ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم
وُمئتلم .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 5 /3شمرمج٦م .)616
( )182مل أضمده.
(ُ )183مروان سمـ حمٛمد سم ـ طمس٤من ،آُم٤مم اًم٘مدوة احل٤مومظ ،أسمق سمٙمر ،ون٘م٤مل :أسمق قمبد اًمرمحـ إؾمدي اًمدُمِم٘مل اًمٓم٤مـمري .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع
وأرسمٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .ىم٤مل اًمبخ٤مريُ :م٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُمئتلم .قم٤مش صمالصم٤م وؾمتلم ؾمٜم٦م ،ويم٤من ؾمٞمدا إُم٤مُم٤م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 398 /27شمرمج٦م  ،)5876وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 510 /9شمرمج٦م .)196

إبطال الحيل
قمز ّ
وضمؾ -وٓ نستنمف هلذه إُمقر ،طمتك ًمق اسمتكم هب٤م نب٤مرك ًمف
نرند سمٕمٚمٛمف هذه إُمقر ،سمؾ نرند أن نبٚمغ أُمر اهلل ّ -
ومٞمٝم٤م وإذا اؾمتنموم٧م ًمف وطمّمؾ ًمؽ شمٜمزع سمريمتف ،ونٙمقن وسم٤مًٓ قمٚمٞمؽ ،يمام ذم طمهدن٨م قمبهد اًمهرمحـ سمهـ ؾمهٛمرة

( )184

وهمػمه .
( )185

وم٤مًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل واًمٗم٘مٞمف واعمٗمتل ٓ نٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م سمجٛمٞمع صقره٤م سمٕمٚمٛمف ،وإٟمام نٓمٚم٥م وضمف اهلل -قمز وضمؾ.
واًمث٤مٟمٞم٦م :حي٥م أن نٜمٗمع َُمـ جيٚمس إًمٞمف ،وم٢مذا يم٤من جيٚمس إًمٞمف أطمد حي٥م أن نٜمٗمٕمف ،ومال خيبئ سمٕمض اًمٕمٚمؿ ون٘مقل:
هذا اًمٕمٚمؿ ٓ سمد أن نٜمس٥م إ ًّزم ،وم٤مًمِم٤مومٕمل ن٘مقل :وددت أن هذا اًمٕمٚمؿ اًمذي قمٜمدي نٜمتنم ذم اًمٜم٤مس ومل نٜمس٥م إ َّزم ُمٜمف
طمرف واطمد  .ومٝمق نرند أن نب٨م هذا اًمٕمٚمؿ ذم اًمٜم٤مس ،وٓ ن٘مقل :هذه طم٘مقق ومٙمرن٦م قمٜمدي ،وأظم٤مف إذا ٟمنمت
( )186

هذا اًمٙمالم أن نٜمس٥م إمم همػمي أو ُن؛ق ،ٓ ،اًمٕمٚمؿ نب٨م ذم اًمٜم٤مس واًمؼميم٦م ُمـ اهلل -قمز وضمؾ.
واًمث٤مًم٨م :اًمرأوم٦م سم٤مًمٜم٤مس ،ومٞمؽمومؼ سم٤مًمٓمالب واًمٜم٤مس ،ونٕمرف يمٞمػ نسقؾمهٝمؿ ،إذا رأى اعم٘مٍمه نٕمهرف يمٞمهػ
نتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ،وإذا رأى اًمت٤مئ٥م نٕمرف يمٞمػ نتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ،ومٝمذا ُمـ طمسـ قمٚمؿ اًمٕم٤ممل ،وُمـ يمامًمف.
ٍ
ِ
مح ِـ
اًمر ْ َ
حي َٞمك ْسم ُـ َأ ُّن َ
َ
قب ا ًْم َٕم٤مسمِدُُ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ َّ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ َقم ْبدُُ اهللِ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ا ًْم َب َٖم َِق ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ ْ
٤ممل َقم٤مًمِهام طمتََّّك َشم ُٙمُق َن ومِ ِٞمف َصمالَ ُ ِ
ِ
ٍ
ْسم ُـ َقم ْب ِد اهللِ ْسم ِـ ُقم َٛم َر ا ًْم ُٕم َٛم ِر ُّي َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق َطم ِ
حي ِ٘م ُر
٤مز ٍم َ َٓ :ن ُٙمُق ُن ا ًْم َٕم ُ ً َ
َث ظم َّم٤ملْ َ َٓ :
ِ
حي ُسدُُ َُم ْـ َوم ْق َىم ُفَ ،وَٓ َن ْ٠م ُظم ُذ َقم َغم ِقم ْٚم ِٛم ِف ُد ْٟم َٞم٤م) .
َُم ْـ ُدو َٟم ُف ِذم ا ًْمٕم ْٚم ِؿَ ،وَٓ َ ْ
( )187

( )189

( )188

( )190

( )191

( ) 184قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة سمـ طمبٞم٥م سمـ قمبد ؿمٛمس اًمٕمبِمٛملً .مف صحب٦م ويم٤من إؾمالُمف نقم اًمٗمتح ،وؿمٝمد همزوة شمبقك ُمع اًمٜمبل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، -صمؿ ؿمٝمد ومتقح اًمٕمراق ،وهق اًمذي اومتتح ؾمجست٤من وهمػمه٤م ذم ظمالوم٦م قمثامن ،صمؿ ٟمزل اًمبٍمة ،وروى قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، -وقمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ .روى قمٜمف قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ،وىمت٤مب سمـ قمٛمػم ،وهّم٤من سمـ يم٤مهؾ ،وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ،وحمٛمد سمـ
ؾمػمنـُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 447 :شمرمج٦م  ،)1534واإلص٤مسم٦م ( 310/4شمرمج٦م .)5137
(ُ ) 185متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري يمت٤مب إطمٙم٤مم سم٤مب ُمـ مل نس٠مل اإلُم٤مرة أقم٤مٟمف اهلل ( ،)6622 ،7146وُمسٚمؿ يمت٤مب إنامن سم٤مب ٟمدب ُمـ
طمٚمػ نٛمٞمٜم٤م ومرأى همػمه٤م ظمػما ُمٜمٝم٤م أن ن٠ميت اًمذي هق ظمػم ونٙمٗمر قمـ نٛمٞمٜمف.
( )186أظمرضمف اًمٜمقوي ذم هتذن٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ( ،)59/1اًمسبٙمل ذم ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى (.)301/3
( )187قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ اعمرزسم٤من سمـ ؾم٤مسمقر سمـ ؿم٤مهٜمِم٤مه ،احل٤مومظ اإلُم٤مم احلج٦م اعمٕمٛمرُ ،مسٜمد اًمٕمٍم ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمبٖمقي
إصؾ ،اًمبٖمدادي اًمدار واعمقًمد .أطمد إئٛم٦م اًمث٘م٤مت ،وص٤مطم٥م اعمس٤مئؾ قمـ أمحد .وًمد ؾمٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وُمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع
قمنمة وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 30 /2شمرمج٦م  ،)259وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 440 /14شمرمج٦م .)246

إبطال الحيل
هذا أسمق طم٤مزم ؾمٚمٛم٦م سمـ دنٜم٤مر ص٤مطم٥م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد

()192

اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مسمد اعمدين .ن٘مقل ٓ :نٙمقن اًمٕم٤ممل قم٤معمً٤م طمتك

٥م ا ُْم ِ
نٙمقن ومٞمف صمالث ظمّم٤مل :إومم ٓ :حي٘مر ُمـ دوٟمف ذم اًمٕمٚمؿ ،سمؾ ن٘مبؾ احلؼ ُمـ يمؾ أطمد ،حلدن٨م« :سمِ َح ْس ِ
هر ٍئ
ِ
حي ِ٘م َر َأ َظم٤م ُه اعمُْ ْس ِٚم َؿش  ،ومٝمق ٓ حيت٘مر اًمٜم٤مس وٓ نتٙمؼم وٓ نبٖمل.
اًمنم َأ ْن َ ْ
ُم َـ َّ ِّ
( )193

واًمث٤مٟمٞم٦م ٓ :حيسد ُمـ ومقىمف ،ومٛمـ يم٤من أقمٚمؿ ُمٜمف نٗمرحٕ :ن اهلل ٟمنم اًمٙمالم قمغم ًمس٤مٟمف ،وٕن اًمتح٤مؾمد ٓ نٙمقن
إٓ قمٜمد إرادة اًمدٟمٞم٤م ،أُم٤م َُمـ أراد اهلل -قمز وضمؾ :-وم٤مهلل واؾمع ،نسع ومْمٚمف اجلٛمٞمع :وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمبهل -صهغم اهلل
ِ
قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :صمالَ ٌ
َص ا ًْم َٕم َٛم ِؾ هللِش  ،وم٢مذا يم٤من قمٜمدك إظمالص ٓ شمٖمؾ ،وم٤مًمٖمهؾ
٥م ُُم ْسٚم ٍؿْ :إ َظمالَ ُ
َث َٓ ُن َٖم َُّؾ َقم َٚم ْٞم ِٝم َّـ َىم ْٚم ُ
()194

إذا يم٤مٟمقا نرندون اًمدٟمٞم٤م ،واًمدٟمٞم٤م ضٞم٘م٦م ،ومٛمـ أراد اًم٘مرب ُمـ اًمسٚمٓم٤من أو اعمٜمّم٥م أو اجل٤مه أو اًم٘مٜمه٤مة اًمٗمالٟمٞمه٦م ومهال
شمتسع ًمٚمجٛمٞمع :ومٚمذًمؽ نتح٤مؾمدون ،أُم٤م ًمق يم٤من نرندون اهلل -قمز وضمؾ -ومال نتح٤مؾمدون.

( ) 188حيٞمك سمـ أنقب اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًم٘مدوة احل٤مومظ ،أسمق زيمرن٤م اًمبٖمدادي اعم٘م٤مسمري اًمٕم٤مسمد .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع ومخسلم وُمئ٦م .ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم أمحد سمـ
طمٜمبؾ :هق رضمؾ ص٤مًمح ،ص٤مطم٥م ؾمٙمقن ودقم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .شمقذم ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 238/31شمرمج٦م  ،)6793وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 386 /11شمرمج٦م .)83
( ) 189قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمٛمري أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمدين .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿُ :مؽموك احلدن٨م.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥مُ :مؽموك .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 234 /17شمرمج٦م  ،)3875وُمٞمزان آقمتدال (/2
 571شمرمج٦م .)4900
( ) 190ؾمٚمٛم٦م سمـ دنٜم٤مر اعمخزوُمل ،أسمق طم٤مزم ،ون٘م٤مل ًمف إقمرج ،إومزر اًمتامر اًم٘م٤مص اًمقاقمظ اًمزاهد ،قم٤ممل اعمدنٜم٦م وىم٤مضٞمٝم٤م وؿمٞمخٝم٤م .وم٤مرد
سمدا ،وًمد ذم أن٤مم اسمـ اًمزسمػم واسمـ قمٛمر ،وُم٤مت ذم ظمالوم٦م أيب ضمٕمٗمر ،سمٕمد ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
زاهدا قم٤م ً
إصؾ .يم٤من ً
صم٘م٦م قم٤مسمد( .اٟمٔمر هتذن٥م اًمٙمامل ( 272/11شمرمج٦م  ،)2450ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 96/6شمرمج٦م.)24
( ) 191أظمرضمف اًمدارُمل :اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل اًمٕمٚمؿ اخلِمٞم٦م وشم٘مقى اهلل ( )292سمٜمحقه.
( ) 192ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قمٛمرو سمـ اخلزرج سمـ ؾم٤مقمدة إٟمّم٤مري اًمس٤مقمديُ .مـ ُمِم٤مهػم اًمّمح٤مسم٦م ن٘م٤مل:
يم٤من اؾمٛمف طمزٟم٤م ،ومٖمػمه اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -طمٙم٤مه اسمـ طمب٤منُ .م٤مت اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م،
و هق آظمر ُمـ ُم٤مت سم٤معمدنٜم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم .اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م ( 200 /3شمرمج٦م  ،)3535وآؾمتٞمٕم٤مب (ص308 :
شمرمج٦م .)1050
( ) 193أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب حترنؿ فمٚمؿ اعمسٚمؿ وظمذًمف واطمت٘م٤مره ودُمف (ُ ،)2564مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
( )194صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم احل٨م قمغم شمبٚمٞمغ اًمسامع (ُ ) 2658مـ طمدن٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ،وأظمرضمف ُمـ
قمٚمام ( ،) 230ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
طمدن٨م زند سمـ صم٤مسم٧م أمحد ( ،)21590واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ُمـ سمٚمغ ً
وذم اًمب٤مب ُمـ طمدن٨م أيب هرنرة واسمـ قمٛمر وهمػممه٤م.

إبطال الحيل
واًمث٤مًمث٦م ٓ :ن٠مظمذ قمغم قمٚمٛمف دٟمٞم٤م ،وهذه ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ :وم٢مذا يم٤من نرند أن نٕمٚمهؿ اًمٕمٚمهؿ ونرنهد أن نتٙمسه٥م ُمهـ
ُمٕمٞمِمتف ،وىم٤مل ًمف أوًمقا إُمرٟ :محـ ٟمٙمٗمٞمؽ أُمر اعمٕمٞمِم٦مٕ :ن سمٞم٧م ُم٤مل اعمسٚمٛملم أطمؼ ُم٤م ندومع إًمٞمؽ طم٘مؽٟٕ :مهؽ
شم٘مقم سمٛمّمٚمح٦م اعمسٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م ،وقم ِّٚمؿ اًمٜم٤مس ،ومٝمذا ٓ ناه ذًمؽ إذا ٟمقى سمتٕمٚمٞمٛمف وضمف اهلل ،وٓ ناه طمتهك ًمهق
ه٧م
حت َ
يم٤من شمسب٥م هذا اًمٌمء ذم دٟمٞم٤م نّمٞمبٝم٤م ،يمام ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومٞمام ُروي قمٜمفُ « :ضم ِٕم َؾ ِر ْز ِىمهل َ ْ
فمِ ِّؾ ُر ْ ِحملش .
( )195

وم٤مًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -جي٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل ،وحيّمؾ ًمف سمسب٥م هذا اًمٖمهزو ؾمهبل وهمٜمه٤مئؿ وذمء ،ومهال
ناه ذًمؽٕ :ن ىمّمده إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل -قمز وضمؾ -صمؿ طمّمؾ ًمف دٟمٞم٤م :وًمذًمؽ اسمـ رضم٥م

()196

ًمف رؾم٤مًم٦م ذم ذح هذا

وسملم ومٞمف هذه اعمس٠مًم٦م اًمتل ختٗمك قمغم يمثػم ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ،ومٞمخٚمٓمقن سملم ُمس٠مًم٦م أظمهذ اًمهدٟمٞم٤م قمهغم اًمٕمٚمهؿ
احلدن٨مَّ ،
وإرادة اًمدٟمٞم٤م ،ويمذًمؽ ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَُ « :م ْـ َىمتَ ََؾ َىمتِٞمالً َوم َٚم ُف َؾم َٚمبُ ُفش  ،ومٞم٘مقم اًمّمح٤ميب ون٘متؾ اًم٘متٞمهؾ،
( )197

ونٙمقن ًمف ؾمٚم٥م اًم٘متٞمؾ ،وهق إٟمام أراد ىمتٚمف طمتك نٙمقن اخلػم ًمإلؾمالم واعمسٚمٛملم.
ومٛمـ أراد اهلل -قمز وضمؾ -صمؿ طمّمؾ ًمف دٟمٞم٤م ٓ نرنده٤م ،وًمٞمس٧م هل اعمراد إؾم٤مد ،وإٟمام اعمراد ٟمنمه اًمٕمٚمهؿ:
ومٝمذا ٓ ناه -إن ؿم٤مء اهلل ،-وإطم٤مدن٨م ذم هذا يمثػمة.
أُم٤م إذا يم٤من ىمّمده اًمدٟمٞم٤م وًمق اٟم٘مٓمٕم٧م اًمدٟمٞم٤م :اٟم٘مٓمع اًمتٕمٚمٞمؿ واٟم٘مٓمٕم٧م اإلُم٤مُم٦م واٟم٘مٓمع اخلػم وشمرك اًمتٕمٚمهٞمؿ..
وًمذًمؽ نقضمد سم٤مب ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد نٜمبٖمل اًمرضمقع إًمٞمف وىمراءة ذطمف ،وهق سم٤مب :إرادة اإلٟمس٤من سمٕمٛمٚمهف اًمهدٟمٞم٤م،
ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب .
( )198

ً
شمٕمٚمٞم٘م٤م  :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمرُم٤مح.
( )195صحٞمح :أظمرضمف أمحد (ُ ،)5667مـ طمدن٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ،وذيمره اًمبخ٤مري
ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع ( :)2831صحٞمح.
( ) 196قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م ،اًمبٖمدادي ،صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم ،زنـ اًمدنـ ،اًمِمٞمخ ،احل٤مومظ ،اعمحدث ،اإلُم٤مم اعمِمٝمقر .مجع ٟمٗمسف قمغم
اًمتّمٜمٞمػ واإلىمراءُ .مع قمب٤مدة وشم٠مًمف وذيمر .ذح اًمبخ٤مري ،واًمؽمُمذي ،وأرسمٕمل اًمٜمقوي .شمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إٟمب٤مء
اًمٖمٛمر ( 460 /1شمرمج٦م  ،)16واًمسح٥م اًمقاسمٚم٦م قمغم ضائح احلٜم٤مسمٚم٦م ( 474 /2شمرمج٦م .)296
(ُ )197متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ ٤مري :يمت٤مب ومرض اخلٛمس ،سم٤مب ُمـ مل خيٛمس إؾمالب وُمـ ىمتؾ ىمتٞمال ومٚمف ؾمٚمبف ( ،)3142وُمسٚمؿ :يمت٤مب
اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب اؾمتح٘م٤مق اًم٘م٤مشمؾ ؾمٚم٥م اًم٘متٞمؾ (ُ ،)1751مـ طمدن٨م أيب ىمت٤مدة.
( ) 198اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ راؿمد اًمتٛمٞمٛمل احلٜمبكم اًمٜمجدي اعمّمٚمح اًمٙمبػم .وًمد وٟمِم٠م
وشمٕمٚمؿ ذم سمٚمدة اًمٕمٞمٞمٜم٦م ،ورطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ٟمقاطمل ٟمجد وُمٙم٦م ،طمتك ص٤مر قم٤معم٤م .أٟمٙمر اعمٜمٙمر ،وىمٛمع اهلل سمف اًمبدع .احتد ُمع آل ؾمٕمقد

إبطال الحيل
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م اسمـ ص ِ
٤مقم ٍد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ِ ُّكم ْسم ُـ ُُم ْس ِٚم ٍؿ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َؾم َّٞم٤مر َقم ْـ َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن
ْ ُ َ
َ
هٕم ٍ
احلسـ َقمـ ُمس َ٠م ًَم ٍ٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل ومِٞمٝم٤مَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م :ن٤م َأسمه٤م ؾم ِ
هؽ ا ًْم ُٗم َ٘م َٝمه٤م َءَ ،وم َ٘م َ
ٞمدَ :نه ْ٠م َسمك َقم َٚم ْٞم َ
ه٤مل
َ
َُم َٓم ٌر ا ًْم َق َّر ُاق َىم َ٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م ْ َ َ َ
َ َ َ
ْ َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٞمؿ
احل َس ُـَ :صمٙم َٚم ْت َْؽ ُأ ُُّم َؽ َن٤م َُم َٓم ُر! َو َه ْؾ َر َأ ْن َ٧م سمِ َٕم ْٞمٜم َؽ َوم٘مٞم ًٝم٤م َىم ُّط؟! َو َىم َ٤ملَ :أ َشمَدْْ ِري َُم٤م ا ًْم َٗم٘مٞم ُف؟! ا ًْم َٗم٘مٞم ُف :ا ًْم َق ِر ُع ا ًَّمزاهدُُ اعمُْ٘م ُ
َْ
( )199

( )203

( )200

( )201

( )202

َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م

()204

ذم شمقطمٞمد اجلزنرة اًمٕمرسمٞم٦م ،وشمقطمٞمد اًمرب -شمٕم٤ممم -طمتك أندمه٤م اهللً .مف "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،و"إصقل اًمثالصم٦م" وهمػممه٤م يمثػم .وًمد ؾمٜم٦م
مخس قمنمة سمٕمد اعمئ٦م وإًمػ ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سمٕمد إًمػ .اٟمٔمر :إؾمالُمٞم٦م ٓ وه٤مسمٞم٦م ًمٚمديمتقرٟ /م٤مس سمـ قمبد اًمٙمرنؿ اًمٕم٘مؾ (ص:
.)23
( ) 199حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ص٤مقمد سمـ يم٤مشم٥م ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجقد ،حمدث اًمٕمراق ،أسمق حمٛمد اهل٤مؿمٛمل اًمبٖمداديُ ،مقمم اخلٚمٞمٗم٦م أيب ضمٕمٗمر
ضمقال ،قم٤ممل سم٤مًمٕمٚمؾ واًمرضم٤مل .وًمد ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وُمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد
رطم٤مل َّ
اعمٜمّمقرَّ ،
( 341 /16شمرمج٦م  ،)7489وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 501 /14شمرمج٦م .)283
( ) 200اإلُم٤مم اعمحدث اًمث٘م٦مُ ،مسٜمد اًمٕمراق قمكم سمـ ُمسٚمؿ سمـ ؾمٕمٞمد ،أسمق احلسـ اًمٓمقد صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئ٦م وُم٤مت ًمسبع سم٘ملم
ُمـ مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمالث ومخسلم وُمئتلم ،قمـ صمالث وشمسٕملم ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (132 /21
شمرمج٦م  ،)4136وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 525/11شمرمج٦م .)148
مج٤مقم٤م ًمٚمرىم٤مئؼ .شمقذم ؾمٜم٦م ُمئتلم وىمٞمؾ ؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
( ) 201ؾمٞم٤مر سمـ طم٤مشمؿ اًمٕمٜمزي أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي .يم٤من ً
اًمت٘مرن٥م :صدوق ًمف أوه٤مم .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمدنؾ ( 257/4شمرمج٦م  ،)1111وهتذن٥م اًمٙمامل ( 307/12شمرمج٦م .)2666
( ) 202ضمٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن ،اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل اًمزاهد ،حمدث اًمِمٞمٕم٦م ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمْمبٕمل اًمبٍمي .يم٤من نٜمزل ذم سمٜمل ضبٞمٕم٦م ،ومٜمس٥م إًمٞمٝمؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م
صمامن وؾمبٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق زاهد ًمٙمٜمف يم٤من نتِمٞمع .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 43/5شمرمج٦م  ،)943وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 197/8شمرمج٦م .)36
(ُ ) 203مٓمر سمـ ـمٝمامن اًمقراق ،أسمق رضم٤مء اًمسٚمٛمل ُمقٓهؿ اخلراؾم٤مينُ ،مقمم قمٚمب٤مء اًمسٚمٛمل .ؾمٙمـ اًمبٍمة ويم٤من نٙمت٥م اعمّم٤مطمػُ ،مـ اًمذنـ
قم٤مسوا صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .روى ًمف اجلامقم٦م إٓ اًمبخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م .ىم٤مل أسمق زرقم٦م :ص٤مًمح ،روانتف قمـ أٟمس ُمرؾمٚم٦م .وىم٤مل اسمـ طمجر :صدوق
يمثػم اخلٓم٠م ،وطمدنثف قمـ قمٓم٤مء ضٕمٞمػُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنمنـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 51 /28شمرمج٦م  ،)5994وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 452 /5شمرمج٦م .)202
( ) 204احلسـ سمـ أيب احلسـ نس٤مر ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمبٍميُ ،مقمم زند سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،ون٘م٤ملُ :مقمم أيب اًمٞم؛ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اًمسٚمٛمل .وًمد
ًمسٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر .يم٤مٟم٧م أُمف ُمقٓة ٕم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم اعمخزوُمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمبٕم٨م أم احلسـ ذم احل٤مضم٦م ومٞمبٙمل وهق صبل
ومتسٙمتف سمثدْي٤م .ون٘م٤مل :يم٤من ُمقمم مجٞمؾ سمـ ىمٓمب٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤مضؾ ُمِمٝمقر ويم٤من نرؾمؾ يمثػما وندًمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م
قمنم وُمئ٦م ،وهق اسمـ ٟمحق ُمـ صمامن وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 95 /6شمرمج٦م  ،)1216وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 563 /4شمرمج٦م
.)223

إبطال الحيل
َقم َغم ؾمٜمَّ َِّ٦م رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ -ا ًَّم ِذي َٓ َن ْس َخ ُر سمِ َٛم ْـ َأ ْؾم َٗم َؾ ُِمٜمْ ُفَ ،وَٓ َ ْْي َز ُأ سمِ َٛم ْـ َوم ْق َىم ُفَ ،وَٓ َن ْ٠م ُظم ُذ َقم َغم َقم ْٚم ٍؿ
ُ َ ُ
َقم َّٚم َٛم ُف اهللُ إِ َّن٤م ُه ُطم َٓم٤م ًُم٤م) .
( )205

ؾم٠مل احلسـ اًمبٍمي قمـ ُمس٠مًم٦م ،وم٠مومتك ومٞمٝم٤م احلسـ سمام نٕمٚمؿ ،وم٘م٤مل ُمٓمر :ن٠مسمك قمٚمٞمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ،أي :خي٤مًمٗمقٟمؽ،
وم٘م٤مل احلسـ :صمٙمٚمتؽ أُمؽ ن٤م ُمٓمر! هؾ رأن٧م سمٕمٞمٜمؽ وم٘م ًٝم٤م ىمط؟! أي :وم٘مٞم ًٝم٤م يم٤مُمالًً ،وإٓ وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء ُمقضمقدونً ،مٙمـ
هذا ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرب ذم اًمٙمالم ،ومٝمق نٕمٜمل :وم٘مٞم ًٝم٤م نستحؼ هذا آؾمؿ قمٜمد اإلـمالق ،صمؿ ىم٤مل احلسـ :اًمٗم٘مٞمف ههق
اًمٕم٤ممل اًمذي ايمتٛمٚم٧م ومٞمف اًمّمٗم٤مت ،وؾم٠مًمف :أشمدري ُمـ اًمٗم٘مٞمف؟ اًمٗم٘مٞمف :اًمقرع اًمزاهد.
واًمٗمرق سملم اًمقرع واًمزهد أن اًمقرع شمرك ُم٤م ناك ذم أظمرة ،ومٙمؾ رء ناك ذم آظمرشمؽ شمؽميمف ،واًمزهد أن
شمؽمك ُم٤م ٓ نٜمٗمٕمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٠مي رء ٓ نٜمٗمٕمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م شمزهد ومٞمف ،وهذه يمٚمٝم٤م ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمدنـ ،ونقضمد يمت٤مب
اؾمٛمف اًمقرع ًمٚمٛمروذي  ،وهق ُمـ أطمسـ اًمٙمت٥م وأيمثره قمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ ،ويمت٤مب اًمزههد ٕمحهد سمهـ طمٜمبهؾ،
( )206

وم٤مًمقرع :اًمتقرع ،واًمقرع نرومع اهلل سمف اًمٕمبد ،وم٤مإلُم٤مم أمحد عم٤م ذيمروا ًمف سمٕمض ىمّمص قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك

( )207

وورقمهف

ىم٤مل :هبذا وأُمث٤مًمف رومٕمف اهلل ،أي :اًمِمٝمرة اًمتل ضم٤مءشمف ُمـ أقمٔمؿ أؾمب٤مهب٤م ورقمف وأٟمف خيه٤مف اهلل -قمهز وضمهؾ ،-ومٛمهـ
ُم٘متحام ،سمؾ ندىمؼ ذم يمالُمف ،ونتقرع ذم سمٕمض اعمآيمؾ واعمِم٤مرب واًمتٍموم٤مت.
أقمٔمؿ صٗم٤مت اًمٗم٘مٞمف أٟمف ًمٞمس ضمرن ًئ٤م
ً
أُم٤م اًمزاهد ،وم٤مًمدٟمٞم٤م ًمٞمس٧م قمٜمده سمٌمء ،ومال نٓمٚمبٝم٤م وٓ نسٕمك ذم قمزه٤م ،وٓ جيزع ُمـ ذهل٤م ،وٓ نٜم٤مومس ومٞمٝم٤م ،ومٝمق
زاهد ذم اًمدٟمٞم٤م وراهم٥م ذم أظمرة.

( ) 205أظمرضمف أسمق احلسلم سمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ ) 148/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف .وأظمرضمف اًمدارُمل:ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ُمـ ىم٤مل اًمٕمٚمؿ
اخلِمٞم٦م وشم٘مقى اهلل ( )294سمٜمحقه.
( ) 206اإلُم٤مم ،اًم٘مدوة ،اًمٗم٘مٞمف ،اعمحدث ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج اعمروذيٟ ،مزنؾ سمٖمداد ،وص٤مطم٥م اإلُم٤مم أمحد ويم٤من
ُمـ أضمؾ أصح٤مسمف ،ويم٤من واًمده ظمقارزُمٞم٤م ،وأُمف ُمروذن٦م .وًمد ذم طمدود اعمئتلم .وشمقذم ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م مخس وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر:
ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 137 /1شمرمج٦م  ،)50ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 173/13شمرمج٦م .)103
( )207قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واضح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعم١مُمٜملم
ذم احلدن٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى
وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرمج٦م  ،)3520وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 378 /8شمرمج٦م .)112

إبطال الحيل
وأنْم٤مٓ :
أنْم٤م أٟمف ُم٘مٞمؿ قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-نتتبٕمٝم٤م ذم أُمره يمٚمفً ،
وُمـ صٗم٤مت اًمٗم٘مٞمف ً
نسخر سمٛمـ أؾمٗمؾ ُمٜمف ،وم٤مًمٕمٚمؿ ٓ نقرث اًمبٖمل وٓ اًمٙمؼم وٓ اًمؽمومع ،ومبٕمض اعمٜمتسبلم إمم اًمٕمٚمؿ إذا رأنتف شمٍمهوم٤مشمف
رأنتٝم٤م شمِمبف شمٍموم٤مت اعمٚمقك واجلب٤مسمرة ،وهذا ًمٞمس ُمـ ؾمٛم٧م اًمٕمٚمامء.
ومٚمذًمؽ عم٤م رأى قمٛمر أيب سمـ يمٕم٥م

( )208

نتبٕمف اصمٜملم أو صمالصم٦م ،ىم٤مل ًمف :ن٤م أيب هذه ومتٜم٦م ًمٚمٛمتبقع وذًم٦م ًمٚمت٤مسمع  ،أي:
( )209

ومتٜم٦م ًمؽ وذًم٦م هلؿ ،ومال دمٕمؾ أطمدًً ا نٚمحؼ سمؽ ،ويم٤من اًمسٚمػ إذا ُمِمقا وحل٘مٝمؿ اًمٜم٤مس وىمٗمقا ،وشمٗمرىمقا طمتك ٓ أطمد
قمكم :ظمٗمؼ اًمٜمٕم٤مل طمقل اًمرضم٤مل  ،وم٢مذا يمثر إشمب٤مع ويمثر اًمذنـ نٛمِمقن ظمٚمٗمؽ ومٝمذا ناك:
نٚمحؼ هبؿ ،ويمام ىم٤مل ّ
( )210

ومٚمذًمؽ اًمٕم٤ممل ًمٞمس قمٜمده سمٖمل ،ومسٛم٧م اًمٕمٚمامء نِمبف ؾمٛم٧م إٟمبٞم٤مء ،طمتك ذم أيمٚمف وم٢مذا ؾم٘مٓم٧م اًمٚم٘مٛم٦م وم٢مٟمف نٛمٞمط ُمه٤م
هب٤م ُمـ أذى ون٠ميمٚمٝم٤م ،ونٚمٕمؼ اًمّمحـ ،ونؽمسمع قمغم إرض ،ونِمبٝمٝمؿ ذم هٞمئتف وًمب٤مؾمف ،إذا رأنتهف قمرومه٧م أن ههذا
جيدد ؾمػم إٟمبٞم٤مء ،ومال نِمبف أهؾ اًمدٟمٞم٤م ،وٓ ْيزأ سمٛمـ ومقىمف ،وٓ نٙمقن قمٜمده حت٤مؾمد ،وٓ ن٠مظمذ قمغم قمٚمؿ قمٚمٛمهف اهلل
إن٤مه طمٓم٤م ًُم٤م.

محَدََ ا ًْم َٙم ِ
احل َس ْ ِ
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمْبَ ٍ
هؾ َىم َ
لم إِ ْؾم َح ُ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمِل َأ ِيب
َ٤مذ ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ َأ ْ َ
٤مق ْسم ُـ َأ ْ َ
َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ ُ
مح ُف اهللَُ -ىم َ٤مل :ا ًْم َٗم ِ٘مٞمه ُف :اعمُْ ْجتَ َِٝمهدُُ ِذم ا ًْم ِٕمبَه٤م َد ِة،
احل َس ِـ َ -ر ِ َ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْٛم ُرو ْسم ُـ ْاهل َٞمْثَ ِؿ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َطمر َة َقم ِـ ْ َ
اًمز ِ
اهدُُ ِذم اًمدُُّّ ْٟمٞمَ٤م ،اعمُْ ِ٘مٞمؿ َقم َغم ؾمٜمَّ َِّ٦م رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ) .
َّ
ُ َ ُ
ُ
( )211

( )213

( )212

()214

( )215

( ) 208أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمبٞمد سمـ زند سمـ ُمٕم٤مون٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر .ؾمٞمد اًم٘مراء ،أسمق ُمٜمذر إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري اعمدين اعم٘مرئ
اًمبدري ،ونٙمٜمك أنْم٤م أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ .ؿمٝمد اًمٕم٘مب٦م ،وسمدرا ،ومجع اًم٘مرآن ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمرض قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف
اًمسالم ،-وطمٗمظ قمٜمف قمٚمام ُمب٤مريم٤م ،ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ -ريض اهلل قمٜمف .-ىم٤مل ًمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً « :-مٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ
أسم٤م اعمٜمذرشُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 168 /1شمرمج٦م  ،)34واإلص٤مسم٦م ( 27/1شمرمج٦م .)32
( )209أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف ( ،) 31244 ،26840اًمدارُمل :اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ُمـ يمره اًمِمٝمرة واعمٕمروم٦م ( )523سمٜمحقه.
( ) 210أظمرضمف أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ( ،)921اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ ( ) 389قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمٜمحقه ،وأظمرضمف اًمدارُمل :اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب
ُمـ يمره اًمِمٝمرة واعمٕمروم٦م (ُ )535مـ ىمقل احلسـ اًمبٍمي سمٜمحقه.
( ) 211إؾمح٤مق سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ،أسمق احلسلم اًمٙم٤مذي .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م زاهدا .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
شم٤مرنخ سمٖمداد ( 442 /7شمرمج٦م  ،)3408وشم٤مرنخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ( 832 /7شمرمج٦م  ،)210ويمالمه٤م صدر قمـ دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،
سمتح٘مٞمؼ د /سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف.

إبطال الحيل
ُمـ صٗم٤مت اًمٗم٘مٞمف أوًٓ :أٟمف جمتٝمد ذم اًمٕمب٤مدة ،وأصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أوشمقا اًمٕمٛمهؾ وُمٜمٕمهقا
اجلدلٕ :ن اجلدل واًمرأي ٓ نٙمقٟم٤من إٓ ُمع اًمٗمراغ ،وم٢مذا يم٤من إٟمس٤من وم٤مر ًهمً٤م سمدأ اجلدل واعمراء واًمتٜمٔمهػمً ،مٙمهـ ًمهق
قمٛمؾ اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمف هذه إؿمٞم٤مء ،وم٤مًمّمح٤مسم٦م ومتح٧م هلؿ أسمقاب اًمٕمٛمؾ ،وأهمٚم٘م٧م قمٜمٝمؿ أسمهقاب اجلهدل ،ومٝمهؿ أىمهؾ
هجدًً ا َنبْتَ ُٖمُهق َن َوم ْْمهالً ُِّمه َـ اهللَِّ
اًمٜم٤مس ضمدًٓ وأيمثر اًمٜم٤مس قمٛمالًً ،ىم٤مل اهلل -قمز وضمؾ -ذم وصٗمٝمؿَ ﴿ :شم ََر ُاه ْؿ ُر َّيم ًٕم٤م ُؾم َّ
قه ِٝمؿ ُمـ َأ َصم ِر اًمسج ِ
و ِر ْضقا ًٟمً٤م ِؾمٞمام ُهؿ ِذم وضم ِ
قد﴾ .
ُّ ُ
ِّ ْ
َ ْ ُ ُ
َ
َ
( )216

ومٝم١مٓء ومتح٧م هلؿ أسمقاب اًمٕمٛمؾ ،واًمّمدنؼ -ريض اهلل قمٜمف -عم٤م يمِمػ ًمٜم٤م قمـ نقم واطمد ُمـ أن٤مُمف سمٕمد صالة
ص٤مئام  ،ومٙمٚمام ومتح ًمف سم٤مب ُمـ اخلػم ٓ
اًمّمبح ،وم٢مذا هق ىمد أـمٕمؿ ُمسٙمٞمٜمًً٤م ،وشمبع ضمٜم٤مزة ،وقم٤مد
ً
ُمرنْم٤م ،وىمد أصبح ً
( )217

نتقاٟمك ،ومٝمذا هق اًمٗم٘مٞمف اعمجتٝمد ذم قمب٤مدة رسمف ،وُمـ صٗم٤مهتؿ :يمثرة اخلٓم٤م إمم اعمس٤مضمد ،واٟمتٔم٤مر اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة،
وإؾمب٤مغ اًمقضقء قمغم اعمٙم٤مره ،واًمرسم٤مط ذم ـم٤مقم٦م اهلل ،ومٝمذا أصم٘مؾ اًمّمؼم ،أؿمد أٟمقاع اًمّمؼم هق هذا.
صم٤مٟم ًٞم٤م :زاهد ذم اًمدٟمٞم٤م ،وم٘مد نٙمقن قم٤معمً٤م وقمٜمده دٟمٞم٤م ،ومبٕمض اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟم٧م قمٜمده دٟمٞم٤مً ،مٙمٜمٝم٤م ذم نده ومال شماهه:
ٕهن٤م ًمٞمس٧م ذم ىمٚمبف وٓ نستنمف هل٤م ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ َٓ﴿ :-شم ْ٠م َؾم ْقا َقم َغم َُم٤م َوم٤م َشم ُٙم ُْؿ وَٓ َشم ْٗم َر ُطمقا سمِ َام آ َشمَ٤م ُيم ُْؿ﴾ .
( )218

( ) 212قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمق قمبد اًمرمحـ اسمـ ؿمٞمخ اًمٕمٍم أيب قمبد اهلل اًمذهكم
اًمِمٞمب٤مين اعمروزي ،صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙم٤من أصٖمر ُمـ أظمٞمف ص٤مًمح سمـ أمحد ىم٤ميض إصبٝم٤مٟمٞملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسٕملم وُمئتلمً .مف يمت٤مب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" ،و"اًمسٜم٦م" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 285 /14شمرمج٦م  ،)3157وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 516 /13شمرمج٦م .)257
( ) 213قمٛمرو سمـ اهلٞمثؿ سمـ ىمٓمـ سمـ يمٕم٥م اًمزسمٞمدي اًم٘مٓمٕمل ،أسمق ىمٓمـ اًمب ٍميُ .م٤مت قمغم رأس اعمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر:
(اجلرح واًمتٕمدنؾ ( 268/6شمرمج٦م  ،)1480وهتذن٥م اًمٙمامل ( 280/22شمرمج٦م .)4466
( ) 214أسمق طمرة واصؾ سمـ قمبد اًمرمحـ ،اًمبٍمى ،أظمق ؾمٕمٞمد سمـ قمبد اًمرمحـٟٕ :مف هق اًمذي روى قمـ احلسـ اًمبٍمي ،يمام ٓ نقضمد ُمـ روى
قمٜمف قمٛمرو سمـ اهلٞمثؿ يمٜمٞمتف أسمق محزة :اًمٚمٝمؿ إٓ محزة سمـ طمبٞم٥م ،ويمٜمٞمتف أسمق قمامرة ،وهق مل ِ
نرو قمـ احلسـ اًمبٍمي .وأسمق طمرة ىم٤مل ومٞمف اسمـ
طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق قم٤مسمد ويم٤من ندًمس قمـ احلسـُ ،م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخسلم ُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 406/30شمرمج٦م ،)6665
واجلرح واًمتٕمدنؾ ( 155/1شمرمج٦م .)80
( ) 215أظمرضمف أسمق احلسلم سمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )148/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف .مل نسبؼ خترجيف ؾمبؼ خترجيف.
( )216اًمٗمتح.29 :
( ) 217أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ُمـ مجع اًمّمدىم٦م وأقمامل اًمؼم(ُ ،)1028مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
( )218احلدند.23 :

إبطال الحيل
صم٤مًمثً٤مُ :م٘مٞمؿ قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-ومبٝمذا نٕمرف اًمٗم٘مٞمف ،نتتبع اًمسٜم٦م ونٜمنمه٤م ون٘مهٞمؿ قمٚمٞمٝمه٤م
ونّمؼم قمٚمٞمٝم٤م.
ِ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َح ُ
قؾمك ْسمه ُـ ِهه َ
ال ٍل
٤مق ْسم ُـ َأ ْ َ
َ
محَدََ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ اهللِ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل َأ ِيب َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم َ
ِ
ِ
ِ
مح ُف اهللَُ -و َىمدْْ َأ َشمَ٤م ُه َر ُضم ٌؾ َوم َس َ٠م ًَم ُف َقم ْـ َُم ْس َ٠م ًَم ٍ٦م َوم َ٠م ْومتََ٤م ُهَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤مل
احل َس ِـ َ -ر ِ َ
ه َِم٤م ٌم َص٤مطم ُ
٥م اًمدََّّ ْؾمتُ َُقائ ُّل َقم ْـ َر ُضم ٍؾ َقم ِـ ْ َ
ِ
ِ ٍ
ِ
احل َس ُـ َو َىم َ٤ملَ :صم ِٙم َٚمتْ َْؽ ُأ ُُّم َؽ! َو َه ْؾ َر َأ ْن َ٧م َوم ِ٘مٞم ًٝم٤م
َػم َُم٤م ُىم ْٚم َ٧م! َىم َ٤ملَ :وم َٖمَْم َ
٥م ْ َ
ًَم ُف َّ
اًمر ُضم ُؾَ :ن٤م َأ َسم٤م َؾمٕمٞمدَ :ىم َ٤مل ومٞم َٝم٤م ا ًْم ُٗم َ٘م َٝم٤م ُء َهم ْ َ
ِ
َ٧م اًمرضم ُؾَ ،ىم َ٤ملَ :ومس َ٠م ًَمف رضم ٌؾ َوم َ٘م َ٤مل :ن٤م َأسم٤م ؾم ِٕم ٍ
ه٤ملِ َّ :
ٞمد َُم ِـ ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُف؟ َىم َ
ه٥م ِذم
اًمراهم ُ
َ ُ َ ُ
َىم ُّط؟! َىم َ٤ملَ :وم َس َٙم َ َّ ُ
اًمزاههدُُ ِذم اًمهدُُّّ ْٟم َٞم٤مَّ ،
َ َ َ
٤مؾمه ِؿ َظمٓمِٞمه٥م ضم ِ
محه َز ُة سمهـ ا ًْم َ٘م ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ه٤مُم ِع
ُ َ
هر َ ْ ْ ُ
أظم َرة ،ا ًْم َبّم ُػم ِذم دنٜمف ،اعمُْ ْجتَ َِٝمدُُ ِذم ا ًْمٕم َب٤م َدة َه َذا ا ًْم َٗم٘مٞم ُف َ ،طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُقم َٛم َ
اعمَْٜمْ ُّْم ِ
قر َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َطمٜمْ َب ُؾ ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ
٤مق َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم ْب ِد اهللِِ.)....
( )219

َىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م

( )220

( )221

( )222

( )223

نٕمٜمل اإلُم٤مم أمحد.

(ُ )219مقؾمك سمـ هالل اًمٕمبدي ؿمٞمخ سمٍمى .روى قمـ هِم٤مم سمـ طمس٤من وروى قمٜمف :أمحد واًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ إقمرج وأسمق أُمٞم٦م اًمٓمرؾمقد
وآظمرون .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٚمس٤من :هق صقنٚمح احلدن٨م .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمدنؾ ( 166/8شمرمج٦م ً )735مس٤من اعمٞمزان ( 134/6شمرمج٦م
.)467
( ) 220هِم٤مم سمـ طمس٤من إزدى اًم٘مردود ،أسمق قمبد اهلل اًمبٍم ي ،ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦مُ ،مـ أصمب٧م اًمٜم٤مس ذم اسمـ ؾمػمنـ،
ورم روانتف قمـ احلسـ وقمٓم٤مء ُم٘م٤ملٟٕ :مف ىمٞمؾ :يم٤من نرؾمؾ قمٜمٝمام .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 181 /30شمرمج٦م
 ،)6572وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 355 /6شمرمج٦م .)154
( )221أظمرضمف قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمزهد (صُ )279مـ ـمرنؼ أسمٞمف سمف.
( ) 222محزة سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ قمبد اهلل سمـ قمبٞمد اهلل سمـ اًمٕمب٤مس سمـ حمٛمد سمـ قمغم قمبد اهلل سمـ اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ،أسمق قمٛمر اإلُم٤مم.
وًمد ذم ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕملم وُمئتلم .يم٤من نتقمم اًمّمالة سم٤مًمٜم٤مس ذم ضم٤مُمع اعمٜمّمقرُ ،مـ رضم٤مل احلدن٨مُ .مـ أهؾ سمٖمداد وهب٤م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م مخس
ُمِمٝمقرا سم٤مًمّمالح .اٟمٔمر شم٤مرنخ سمٖمداد ( 181/8شمرمج٦م  ،)4305وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 374/15شمرمج٦م
وصمالصملم وصمالصمٛمئ٦م .يم٤من صم٘م٦م
ً
.)195
( ) 223طمٜمبؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد .اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اعمحدث اًمّمدوق ،اعمّمٜمػ ،أسمق قمكم اًمِمٞمب٤مين ،اسمـ قمؿ اإلُم٤مم أمحد،
وشمٚمٛمٞمذه .وًمد ىمبؾ اعمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 383 /1شمرمج٦م  ،)188وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/13
 51شمرمج٦م .)38

إبطال الحيل
ِ
احلَ َس َـ َن ُ٘م ُ
قب َن ُ٘م ُ
ه٧م َوم ِ٘مٞم ًٝمه٤م َىم ُّ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ْ
هط
قلَُ :مه٤م َر َأ ْن َ
( َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗم َٞم٤م ُن ْسم ُـ ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦م َىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ ُّن َ
ُندََ ِاري َوَٓ ُن َام ِري ،إِ َّٟم ََّام ُن ْٗم ٌِم ِطم ْٙم َْٛمتَ ُفَ ،وم٢مِ ْن ُىمبِ َٚم ْ٧م َمحِدََ اهللَََ ،وإِ ْن ُر َّد ْت َمحِدََ اهللَ ).
()224

( )225

()226

أنْم٤م ُمـ صٗم٤مت اًمٗم٘مٞمف ٓ ،نداري ،أيُ :م٤م نداهـً ،مٞمس٧م اعمداراة اعمحٛمقدة اًمتل هل ُمداراة اًمٜم٤مس ،وإٟمام
هذا ً
اعم٘مّمقد سم٤معمداراة هٜم٤م اعمداهٜم٦م ،ومال نداهـ اخل٤مصه٦م :اعمٚمهقك اًمسهالـملم وهمهػمهؿ ،وٓ نهداهـ اًمٕم٤مُمه٦م :اجلٛمٝمهقر
واًمِمب٤مب ..وإٟمام ن٘مقل احلؼ يمام هق طمؼ ،وإن صم٘مؾ قمغم اًمٜم٤مس ،ون٠ميت سم٤محلؼ وإن مل ن٘مبٚمقه ،ومال نبدل وٓ نٖمهػم وٓ
نامري وٓ نداهـ ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُّدوا ًَم ْق ُشمُدْْ ِه ُـ َوم ُٞمدْْ ِهٜمُُق َن﴾ .
( )227

ُمرا وصم٘مٞمالًً ،واًمث٤مين :أٟمف ٓ نامريٕ :ن ىمقل احلؼ ؾمٞم١مدي إمم أهنؿ ن٠مشمقن وجي٤مدًمقن
وم٤مًمٗم٘مٞمف ن٘مقل احلؼ وًمق يم٤من ًّ
ونامرون ،واعمراء ًمٞمس ومٞمف ظمػم وإن يم٤من حم ًّ٘م٤م ،وإٟمام قمٚمٞمف أن نب٨م اًمٕمٚمؿ واًمسٜم٦م ،وم٢من ُىمبٚم٧م محد اهلل ،وإن ُردت محهد
اهللٟٕ ،مف ًمٞمس قمٚمٞمف اهلدان٦م ،سمؾ قمٚمٞمف اًمبالغ اعمبلم ،وم٤مًمبالغ اعمبلم ُمـ أوضح صٗم٤مت اًمٗم٘مٞمف ،إذ ًمٞمس قمٜمده يمثرة ضمدل
وٓ يمثرة ُمداهٜم٦م ،وأُم٤م ُمـ يم٤من نبح٨م قمـ رض٤م اًمٜم٤مس سمسخط اهلل ؾمقاء أيم٤من اًمٜم٤مس هٜم٤م هؿ اجلٛمٝمقر أو اًمِمب٤مب أو
اًمٕم٤مُم٦م أو اخل٤مص٦م ،ومٙمام أن قمٚمامء اًمسٚمٓم٤من ُمذُمقُمقن ،يمذًمؽ ومٕمٚمامء اًمٕم٤مُم٦م ُمذُمقُمقن.
وم٤مًمذي نٜمٔمر إمم ُم٤م نرنده اًمٜم٤مس ونٗمتل سمف هذا قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ ،وم٤مًمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مل ن٘مقل احلؼ يمام هق نّمؼم قمٚمٞمف،
يمام ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم .وًمذًمؽ ن٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب :إن دقمقة اًمٜمبهل -قمٚمٞمهف
اًمّمالة واًمسالم -ؾمبب٧م ًمف وٕصح٤مسمف أؿمد إذى :وم٘متٚمقا وذدوا وـمردوا إمم احلبِم٦م ،وطمّمؾ هلؿ أسمٚمغ إذى.

( ) 224اإلُم٤مم اًمٙمبػم طم٤مومظ اًمٕمٍم ؿمٞمخ اإلؾمالم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ،واؾمٛمفُ :مٞمٛمقن اهلالزم ،أسمق حمٛمد اًمٙمقذمُ ،مقمم حمٛمد سمـ
ُمزاطمؿ أظمل اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ ،ويم٤من أقمقر ،وىمٞمؾ :إن أسم٤مه قمٞمٞمٜم٦م هق اعمٙمٜمل أسم٤م قمٛمران وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م ،وُم٤مت نقم اًمسب٧م أول نقم
ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ،ودومـ سم٤محلجقن .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ،إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة ،ويم٤من رسمام دًمس ًمٙمـ
قمـ اًمث٘م٤مت .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 177/11شمرمج٦م  ،)2413ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 454/8شمرمج٦م .)120
( ) 225اإلُم٤مم احل٤مومظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء ،أنقب سمـ أيب متٞمٛم٦م ،واؾمٛمف يمٞمس٤من ،اًمسختٞم٤مين ،أسمق سمٙمر اًمبٍميُ ،مقمم قمٜمزة ،ون٘م٤ملُ :مقمم ضمٝمٞمٜم٦م ،وُمقاًمٞمف
طمٚمٗم٤مء سمٜمل احلرنش ،ويم٤من ُمٜمزًمف ذم سمٜمل احلرنش سم٤مًمبٍمة .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم .وُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م طمج٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 457/3شمرمج٦م  ،)607وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 15/6شمرمج٦م .)7
( )226أظمرضمف اسمـ اعمب٤مرك ذم اًمزهد (ُ ) 30مـ ـمرنؼ ؾمٗمٞم٤من قمـ رضمؾ قمـ احلسـ سمٜمحقه .وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م ( )1656سمٚمٗمٔمف ُمـ
ىمقل ؾمٗمٞم٤من.
( )227اًم٘مٚمؿ.9 :

إبطال الحيل
ومٚمق يم٤من هٜم٤مك ـمرنؼ آظمر همػم هذا اًمٓمرنؼ وهق رؤوف رطمهٞمؿ سمه٤معم١مُمٜملم ٓظمته٤مرهً ،مٙمهـ ٓ نقضمهد إٓ ههذا
أنْم٤م اًمِمهٞمخ حمٛمهد
ضمر قمٚمٞمؽ إذى ،ومٝمذا ـمرنؼ إٟمبٞم٤مء ،وىم٤مل ً
اًمٓمرنؼ ،وهق أن شمٍمح سم٤محلؼ يمام هق طمؼ ،وًمق َّ
قمبد اًمقه٤مب :إن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -عم٤م دقم٤مهؿ إمم اًمتقطمٞمد قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ُم٤م قم٤مدوهٕ :هنؿ إمم أن
نسؿ إُمقر سم٠مؾمامئٝم٤م ،ومٔمٜمقا أن اًمتقطمٞمد نٛمٙمـ أن نتٕم٤منش ُمع ذيمٝمؿ :وًمذًمؽ ىم٤مًمقا :شمٕمبد إهلٜم٤م ؾمٜم٦م وٟمٕمبد إهلؽ
مل ِّ
ؾمٜم٦م! ومٔمٜمقا إٟمف نٛمٙمـ هذا ،ومٚمام أُمره اهلل أن نّمدع سم٤محلؼ سح سم٤مٕؾمامء ،وم٘م٤مل :اًمنمك اًمذي أهنك قمٜمف هق ُم٤م أٟمهتؿ
قمٚمٞمف وآسم٤مؤيمؿ وأصٜم٤مُمٙمؿ وأوصم٤مٟمٙمؿ وقمٚمامؤيمؿ ودقم٤مشمٙمؿ ...ومقضع اًمٜم٘م٤مط قمغم احلروف ،قمٜمد ذًمؽ ه٤مضمه٧م قمٚمٞمهف
احلرب وىم٤مُم٧م ؾمقق اًمٕمداوةً ،مٙمـ هذه ـمرن٘م٦م إٟمبٞم٤مء يمٚمٝمؿُ :مـ ٟمقح -قمٚمٞمف اًمسالم -إمم ىمٞمه٤مم اًمسه٤مقم٦م ،ىمه٤مل -
شمٕم٤مممُ ﴿ :-ىم ْؾ َه ِذ ِه َؾمبِ ِٞمكم َأ ْد ُقمق إِ َمم اهللَِّ﴾ .
( )228

ومال سمد ًمإلٟمس٤من أن شمٙمقن قمٜمده سمّمػمة ،ونّمؼم ٓ ،نداري وٓ نامري وٓ نداهـ وٓ جي٤مدل ،سمهؾ نبه٨م اًمسهٜم٦م
ونّمؼم قمغم إذى.
محَدُُ ْسم ُـ َقم ِ ِّكم ْسم ِـ ا ًْم َٕمالَ َِء َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ ا ًْم َق َّه ِ
هق َّر ُاق َ ،ىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم ْب ِد اهللِ َأ ْ َ
احل َٙمَه ِؿ ا ًْم َ
٤مب ْسم ُـ ْ َ
هـ ُمٜمَب ٍ
ِ
اًمّم َٛم ِد ْسم ِـ َُم ْٕم ِ٘م ٍؾ َقم ْـ َو ْه ِ
محه ُف اهللُ-
هف َ -ر ِ َ
٥م ْسم ِ ُ ِّ
ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َسم ْٙم ٍْر َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ ُؾم َٚم ْٞم َام َن َقم ْـ َقم ْبد َّ
ٞمػ اعمُْتَٛمس ُؽ ِسم٤مًمسٜمَّ َِّ٦مُ ،أو ًَم ِئ َؽ َأشمب٤مع إَٟم ِْبٞم ِ
٤مء ِذم ُيم ُِّؾ َزُم ٍ
ِ
ِ
٤من).
َْ ُ ْ َ
َ
ُّ
َىم َ٤مل :ا ًْم َٗم٘مٞم ُف :ا ًْم َٕمٗم ُ َ َ ِّ
( )229

( )231

( )230

( )232

( )233

( )228نقؾمػ.108 :
( ) 229اًمِمٞمخ اعمحدث اًمث٘م٦م اًم٘مدوة ،أسمق قمبد اهلل ،أمحد سمـ قمكم سمـ اًمٕمالء ،اجلقزضم٤مين صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئتلمُ .م٤مت ذم
رسمٞمع إول ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر شم٤مرنخ سمٖمداد ( 309/4شمرمج٦م  ،)2101ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 248/15شمرمج٦م .)102
( )230قمبد اًمقه٤مب سمـ احلٙمؿ -ون٘م٤مل :اسمـ قمبد احلٙمؿ -سمـ ٟم٤مومع أسمق احلسـ اًمقراقَ .ص ِح َ٥م اإلُم٤مم أمحد ،وؾمٛمع ُمٜمف وُمـ همػمه .يم٤من نسٙمـ
اجل٤مٟم٥م اًمٖمريب سمبٖمداد ويم٤من ُمـ اًمّم٤محللم .اظمتٚمػ رم ووم٤مشمف :وم٘مٞمؾ :ؾمٜم٦م ُمئتلم ومخسلم ،وىمٞمؾ :وإطمدى ومخسلم .دومـ سمب٤مب اًمؼمدان
سمبٖمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 497/18شمرمج٦م  ،)3602وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 323/12شمرمج٦م .)123
( )231مل أضمده.
( ) 232قمبد اًمّمٛمد سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ ُمٜمبف سمـ يم٤مُمؾ اًمٞمامين ،اسمـ أظمل وه٥م سمـ ُمٜمبف ومه٤مم سمـ ُمٜمبف ،وأظمق قم٘مٞمؾ سمـ ُمٕم٘مؾ ،وقمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد
اًمٙمرنؿ سمـ ُمٕم٘مؾُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمدنؾ ( 50/6شمرمج٦م ،)256
هتذن٥م اًمٙمامل ( 104/18شمرمج٦م .)3433
( ) 233وه٥م سمـ ُمٜمبف سمـ يم٤مُمؾ سمـ ؾمٞم٩م سمـ ذي يمب٤مر -وهق إؾمقار -اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م إظمب٤مري اًم٘مّميص ،أسمق قمبد اهلل إسمٜم٤موي ،اًمٞمامين
اًمذُم٤مري اًمّمٜمٕم٤مين ،أظمق مه٤مم سمـ ُمٜمبف ،وُمٕم٘مؾ سمـ ُمٜمبف ،وهمٞمالن سمـ ُمٜمبفُ .مقًمده ذم زُمـ قمثامن ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملمُ .م٤مت ذم اعمحرم شمقذم

إبطال الحيل
اًمٗم٘مٞمف -يمام ىم٤مل وه٥م -اًمٕمٗمٞمػ اًمذي قمٜمده قمٗم٦م :قمٗم٦م ًمس٤من ،وقمٗم٦م قمٛمؾ ،وقمٗم٦م قمـ اًمدٟمٞم٤م ،وًمٞمس َ ِ
ذ ًه٤م ،ومال
نس٠مل اًمٜم٤مس اًمدٟمٞم٤م وٓ ْيٚمع قمٚمٞمٝم٤م وٓ حيرص قمٚمٞمٝم٤مٟٕ :مف قمٗمٞمػ ُمتٕمٗمػ ،قمػ اًمٚمس٤من ،وقمػ اًمٞمد ،وقمػ اًمٗم١ماد،
وُمتٛمسؽ سم٤مًمسٜم٦م وص٤مسمر قمٚمٞمٝم٤م ،أوًمئؽ أشمب٤مع إٟمبٞم٤مء ذم يمؾ زُم٤من ،وٟمس٠مل اهلل ُمـ ومْمٚمف.
ٍَم َومتْْح سمـ ُؿم ْخر ٍ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق ُحم َٛم ٍد َقمبدُُ اهللِ سمـ ُحم َٛم ِد سم ِـ اًمر ِ ِ
ف َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل َقم ْب ُدُ
اضم َٞم٤من َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َٟم ْ ٍ ُ ْ ُ
َّ ْ
ُ
َ
ُ
ْ ُ َّ ْ َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اًمر َظم٤م َء ُُم ِّمٞم َب ً٦م،
قؾم َ
ػ ْسم ِـ َأ ْؾم َب٤مط َ ،ىم َ٤مل ُؾم ْٗم َٞم٤م ُن اًمثَّ ْق ِر ُّي  :ا ًْم َٗم٘مٞم ُف :ا ًَّمذي َن ُٕمدُُّّ ا ًْم َبالَ َء ٟم ْٕم َٛم ً٦مَ ،و َّ
اهللِ ْسم ُـ ُظم َب ْٞم ٍؼ َقم ْـ ُن ُ
ِ
َو َأ ْوم َ٘م ُف ُِمٜمْ ُف َُم ْـ َمل َ ْ ِ
ر ٍء ًمِ ِٕم ْٚم ِٛم ِف سمِ ِف) .
جي َؽم ْئ َقم َغم اهللِ َ -قم َّز َو َضم َّؾ -ذم َ ْ
ْ
()234

( )236

( )237

( )235

( )238

( )239

ؾمٜم٦م ُمئ٦م وسمْمع قمنمة .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 140/31شمرمج٦م  ،)6767وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (544/4
شمرمج٦م .)219
( ) 234قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ اًمراضمٞم٤من ،أسمق حمٛمد .طمدث قمـ اًمٗمتح سمـ ؿمخرف اًمٕم٤مسمد .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 124/10شمرمج٦م ،)5252
وإٟمس٤مب ًمٚمسٛمٕم٤مين (.)21/3
( ) 235اًمٗمتح سمـ أيب اًمٗمتح ؿمخرف سمـ داود سمـ ُمزاطمؿ ،أسمق ٟمٍم .يم٤من أطمد اًمٕمب٤مد اًمس٤مئحلم .ؾمٙمـ سمٖمداد وطمدث هب٤مَ .ص ِح َ٥م اإلُم٤مم أمحد،
وضم٤مًمسف ،وؾم٠مًمف قمـ أؿمٞم٤مء يمثػمة .ىم٤مل قمٜمف اإلُم٤مم أمحدُ :م٤م أظمرضم٧م ظمراؾم٤من ُمثؾ اًمٗمتح سمـ ؿمخرفُ .م٤مت نقم اًمثالصم٤مء اًمٜمّمػ ُمـ ؿمقال
ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 384/12شمرمج٦م ،)6843ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 201 /2شمرمج٦م .)361
ٍ
نقؾمػ اسمـ َأ ْؾمب٤مط .وهق ُمـ ُز َّه٤مد اًمّمقومٞم٦م ،وأيمٚملم ُمـ احلالل،
حمٛمد .صح٥م
يمٜمٞمتف أسمق
َ
٤ميمكُ ،
(ُ )236
قمبد اهلل ُ
سمـ ُظم َب ْٞمؼ سمـ ؾمٚمبؼ إ ْٟم َٓم ُّ
ِ
ـمرن٘م٦م اًمٜمُّ ِ
ُ
قر ِّي :وم٢مٟمف َص ِح٥م أصح٤مسمف.
ّمقف
اًمت
أطمقاًم ِف .وأصٚمف ُمـ اًمٙمقوم٦م :وًمٙمٜمف ُمـ اًمٜمَّ٤مىمِ َٚم٦م إمم أٟمٓم٤ميمِ َٞم٦م.
وـمرن٘متف رم َّ
ُ
واًمقرقملم ،ذم مجٞمع ْ
َ
ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ :أدريمتف ومل أيمت٥م قمٜمف ،يمت٥م إمم أيب سمجزء ُمـ طمدنثف .اٟمٔمر :شمٙمٛمٚم٦م اإليمامل ( 398/2شمرمج٦م  .)1853واجلرح واًمتٕمدنؾ
( 46/5شمرمج٦م .)216
( ) 237نقؾمػ سمـ أؾمب٤مط أسمق نٕم٘مقب اًمِمٞمب٤مين أصٚمف ُمـ اًمٕمراق ُمـ ُمت٘مِمٗمل اًمٕمب٤مد واعمتجردنـ ُمـ اًمزه٤مد .ضم٤مًمس قم٤مئذ سمـ ذنح واسمـ أيب
يمثػما،
ظم٤مًمد وذوْيامً .مف ُمقاقمظ وطمٙمؿ .وصم٘مف اسمـ ُمٕملم ،وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ :ؾمٛمٕم٧م أيب ن٘مقل :يم٤من رضمال قم٤م ً
سمدا ،دومـ يمتبف ،وهق نٖمٚمط ً
وهق رضمؾ ص٤مًمحُ ٓ ،حيت٩م سمحدنثفُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمدنؾ ( 218/9شمرمج٦م  ،)910وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 169/9شمرمج٦م .)50
( ) 238ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُم؛وق اًمثقري أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُم٤مم احلٗم٤مظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ذم زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف قم٤مسمد إُم٤مم طمج٦م ،ويم٤من رسمام دًمسُ .م٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 154 /11شمرمج٦م  ،)2407وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 229 /7شمرمج٦م .)82
( ) 239أظمرج ؿمٓمره إول اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ (ُ .) 36820 /48/14مـ ـمرنؼ اسمـ نامن قمـ ؾمٗمٞم٤من ،أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء
( ،)242/8اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإلنامن (ُ )10077مـ ـمرنؼ قمبد اهلل سمـ ظمبٞمؼ ٟم٤م نقؾمػ سمـ أؾمب٤مط قمـ ؾمٗمٞم٤من سمٜمحقه.

إبطال الحيل
ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري :اًمٗم٘مٞمف اًمذي نٕمد اًمبالء ٟمٕمٛم٦م ،واًمرظم٤مء ُمّمٞمب٦م ،هذا اًمٗم٘مٞمف ،ومال نتٛمٜمك اًمهبالء ٟ-مسه٠مل اهلل
اًمٕم٤مومٞم٦مً .مٙمٜمف يمام ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :واهلل ُم٤م أسم٤مزم أي اعمٓمٞمتلم ريمب٧م :إن أريمبٜمل اهلل ُمٓمٞم٦م اًمٖمٜمك ومٕمب٤مدشمف اًمِمٙمر
واإلٟمٗم٤مق وقمدم اًمبٖمل ،وإن أريمبٜمل اهلل ُمٓمٞم٦م اًمٗم٘مر ومٕمب٤مدشمف اًمّمؼم وطمسـ اًمتجٛمؾ واًمرض٤م قمـ اهلل

.

()240

وم٤مًمٗم٘مٞمف ٓ نٕمت٘مد ظمػمة ًمٜمٗمسف ،سمؾ ظمػمة اهلل ًمف أطمسـ ًمف ،ومٛمـ اًمٗم٘مف أن نٕمرف رسمف ،وحيسـ اًمٔمـ سمف ،ؾمقاء ُُم ِّٙمِّـ
أم اؾمتْمٕمػ ،اومت٘مر أم اهمتٜمك ،يمثر ـمالسمف أم ىمٚمقا ،نٕمرف أن اظمتٞمه٤مر اهلل أطمسهـ ُمهـ اظمتٞمه٤مره :وًمهذًمؽ ظمرضمه٧م
اًمٙمٚمامت ُمـ إٟمبٞم٤مء وأشمب٤مع إٟمبٞم٤مء شمدل قمغم قمٛمؼ هذا إُمر قمٜمدهؿ ،يمام ىم٤مل قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزنز  :أصبح٧م ُم٤م
( )241

زم رسور إٓ ذم ُمقاـمـ اًم٘مدر ،ومٙمٚمام ىمدر اهلل قمٚمٞمف رء ن٘مقل :هذه اًمٕمٛمؾ ظمػم ،ومٞمحسٜمقن اًمٔمـ سمهرهبؿ  ،وىمه٤مل
( )242

قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقدٕ :ن أىمبض قمغم مجرة طمتك شمؼمد ذم ندي أو أقمض قمٚمٞمٝم٤م أطم٥م إ َّزم ُمـ أن أىمقل ًمٌمء ىمْمه٤مه اهلل
ًمٞمتف مل نٙمـ

()243

أنْم٤م :إن اًمرضمؾ نٓمٚم٥م اإلُم٤مرة أو اًمٖمٜمهك أو اعمٜمّمه٥م،
ٕ :ن اهلل -قمز وضمؾ -قمٚمٞمؿ وطمٙمٞمؿ ،وىم٤مل ً

ومٞمٜمٔمر اهلل إًمٞمف ُمـ ومقق ؾمبع ؾماموات ومٞم٘مقل عمالئٙمتف :اسومقا هذا قمـ قمبدي ،إٟمف ًمق ىمدر ًمف ًمٙم٤من هاليمف ومٞمف

.

()244

ًمٙمـ إذا اسمتكم ومٕمٚمٞمف أن نّمؼم ،وٓ نس٠مل اهلل اًمبالء ،وم٢من اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قم٤مد رضمالً ُمـ أصهح٤مسمف
ىمد أصبح يم٤مًمٗمرخ ُمـ يمثرة اعمّم٤مئ٥م ،وم٘م٤مل ًمفَُ « :م٤م َسم٤م ًُم َؽ؟ش ،ىم٤مل :إين أىمقل :اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م ُمٕمذيب ومٕمذسمٜمل ذم اًمدٟمٞم٤م،

( )240ذيمره اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤مء ( ،)349/4اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُمدارج اًمس٤مًمٙملم ( ،) 220/2أسمق ـم٤مًم٥م اعمٙمل ذم ىمقت اًم٘مٚمقب ( )66/2قمـ اسمـ
ُمسٕمقد سمٜمحقه.
( ) 241قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي ،أسمق طمٗمص اعمدين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .أُمػم اعم١مُمٜملم ،اإلُم٤مم
اًمٕم٤مدل ،واخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ،وأُمف أم قم٤مصؿ طمٗمّم٦م ،وىمٞمؾ ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ .و ِ َزم اخلالوم٦م سمٕمد اسمـ قمٛمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد
اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ،وأهؾ اًمدنـ واًمٗمْمؾ ،ويم٤مٟم٧م وٓنتف شمسٕم٦م وقمنمنـ ؿمٝمرا ُمثؾ وٓن٦م أيب سمٙمر اًمّمدنؼ .ىم٤مل اسمـ
طمجر ذم اًمت٘مرن٥مُ :قمد ُمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدنـ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم ،وُم٤مت نقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 432 /21شمرمج٦م  ،)4277وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 114 /5شمرمج٦م .)48
( ) 242ذيمره اسمـ رضم٥م اظمتٞم٤مر إومم ذم ذح طمدن٨م اظمتّم٤مم اعمأل إقمغم (ص ،)24وذح طمدن٨م ًمبٞمؽ (ص ،)55وضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ
(ص ،)195،442وومتح اًمب٤مري ٓسمـ رضم٥م (ُ ،.)48/1مدارج اًمس٤مًمٙملم ( ،) 220/2ىمقت اًم٘مٚمقب ٕيب ـم٤مًم٥م اعمٙمل ( )333/1قمـ
قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزنز سمٜمحقه.
( )243أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم ( )9171واهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ( )11896وىم٤مل« :وومٞمف اعمسٕمقدي وىمد اظمتٚمطش سمٚمٗمٔمف.
( )244أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( )252/8سمٜمحقه.

إبطال الحيل
ىم٤ملُ « :ؾم ْب َح٤م َن اهللِ إِ َّٟم َ
َّؽ َٓ ُشمُٓمِٞم ُ٘م ُفَ ،ؾم ِؾ اهللَ ا ًْم َٕم٤مومِ َٞم َ٦مش  ،وم٢مذا اسمتكم ومٕمٚمٞمف أن نٕمده٤م ٟمٕمٛم٦م متحص قمٜمف ،وشمرومع درضم٤مشمف،
( )245

وشم٘مرسمف ُمـ رسمف ،ومٝمق ٓ ندري أنـ اخلػمة.
وًمٞمٕمٚمؿ أن اًمرظم٤مء ُمّمٞمب٦مٕ :ن ومتٜم٦م اًمرظم٤مء أقمٔمؿ ُمـ ومتٜم٦م اًمٗم٘مر ،ومٙمؿ ُمـ رضمؾ اسمتكم سم٤مًمٗم٘مر وصؼم ،وُمه٤م أىمهؾ
اًمذي اسمتكم سم٤مًمٖمٜمك وصؼم :وًمذًمؽ وم٤مًمّمؼم قمغم اًمٜمٕمٛم٦م أصم٘مؾ وأؿمد ُمـ اًمّمؼم قمغم اعمّمٞمب٦م ،ىمه٤مل اهلل -قمهز وضمهؾ:-
ِ
ِ
ؼموا﴾  ،وًمذًمؽ
اًمس ِّٞمئَ ُ
ضا َء َُم َّستْ ُف ًَم َٞم ُ٘مق ًَم َّـ َذ َه َ
قر * إَِّٓ ا ًَّمذن َـ َص َ ُ
٤مت َقمٜمِِّّل إِ َّٟم ُف ًَم َٗم ِر ٌح َوم ُخ ٌ
٥م َّ
﴿ َو ًَمئ ْـ َأ َذ ْىمٜمََ٤م ُه َٟم ْٕم َام َء َسم ْٕمدََ َ َّ
( )246

وم٠مٟمقاع اًمّمؼم هل :اًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقم٦م ،واًمّمؼم قمغم اًمٜمٕمٛم٦م ،واًمّمؼم قمغم اعمّمٞمب٦م ،وأصم٘مٚمٝم٤م :اًمّمؼم قمغم اًمٓم٤مقمه٦م ،صمهؿ
اًمّمؼم قمـ اعمٕمّمٞم٦م ،صمؿ اًمّمؼم قمغم اًمٜمٕمٛم٦م ،وأؾمٝمٚمٝم٤م اًمّمؼم قمغم اعمّمٞمب٦مٕ :ن اًمّمؼم قمغم اعمّمهٞمب٦م ًمهٞمس ًمهؽ إٓ أن
شمّمؼم أو شمسٚمقا يمام شمسٚمقا اًمبٝم٤مئؿ ،وم٤مًمرظم٤مء ُمّمٞمب٦مٟٕ :مف حيت٤مج إمم صؼم أؿمد.
يمام أن اًمرظم٤مء نٗمؽم اهلٛمؿ ،ومٙم٤من اًمٜم٤مس ىمبٚمٜم٤م ُمع ؿمهدة قمٞمِمهٝمؿ نٙمهدون ـمهقل اًمٜمٝمه٤مر ،ون٘مقُمهقن ذم اًمٚمٞمهؾ،
وم٠مضمس٤مُمٝمؿ ومهٛمٝمؿ ىمقن٦م ،واًمرظم٤مء نْمٕمػ اًم٘مقة ،واًمٞمقم ُمع يمثرة اًمرظم٤مء وىمٚمه٦م اًمٕمٛمهؾ نٜمهدر ُمهـ ن٘مهقم اًمٚمٞمهؾ:
وم٤مًمرظم٤مء ُمّمٞمب٦م إٓ َُمـ ن٘مقم سمح٘مف ،وًمذًمؽ إذا ذوى اهلل اًمدٟمٞم٤م قمٜمؽ وم٘مد نٙمقن ذم ذًمؽ اخلػم ًمؽ.
هذا اًمٗم٘مٞمف اًمذي حيسـ اًمٔمـ سمرسمف ،وأوم٘مف ُمٜمف َُمـ مل جيؽمئ قمغم اهلل -قمز وضمؾ ،-اًمذي خي٤مف ،وشمرشمٕمد ومرائّمف،
وٓ جيؽمئ قمغم طمدود اهلل ،وٓ ن٘مقل :هذا طمالل وهذا طمرام ،واومٕمٚمقا يمذا وٓ شمٗمٕمٚمقا يمذا ،يم٤من اًمسٚمػ ٓ ن٘مقًمقن
يمٚمٛم٦م طمرام أو طمالل ،سمؾ يم٤مٟمقا ن٘مقًمقن :نٕمج بٜمل ،أو أيمرهف ..وٓ جيؽمئ ،إٓ أُمهر أطمٚمهف اهلل ذم يمت٤مسمهف أو طمرُمهف،
ونٕمٚمؿ َُمـ هق رسمف ،ونٕمٚمؿ أن اهلل -قمز وضمؾ -يمام أٟمف رطمٞمؿ ،أٟمف ؿمدند اًمٕم٘م٤مب وضمب٤مر وُمتٙمؼم ،ونٚم٘مهٞمٝمؿ ذم اًمٜمه٤مر
﴿وٟم٤م َد ْوا َن٤م َُم٤مًمِ ُؽ ًمِ َٞم ْ٘م ِ
ض َقم َٚم ْٞمٜمََ٤م َر ُّسم َؽ َىم َ٤مل إِ َّٟم ُٙمُهؿ
آٓف اًمسٜملم وٓ نب٤مزم ،ومٞمس٠مًمقٟمف -ضمؾ وقمال -وشم٘مدس أًمػ ؾمٜم٦مَ :
ِ
﴿اظم َسه ُئقا ومِٞم َٝمه٤م وَٓ
لم﴾  ،ومٞم٘مهقلْ :
ه٧م َقم َٚم ْٞمٜمََه٤م ِؿمه ْ٘م َق ُشمٜمََ٤م َو ُيمٜمََّّه٤م َىم ْق ًُمه٤م َضه٤م ًِّم َ
﴿ر َّسمٜمََه٤م َهم َٚم َب ْ
َُّم٤ميمثُق َن﴾  ،ون٘مقًمهقنَ :
ُشم َٙم ِّٚمٛم ِ
قن﴾ .
ُ
( )247

( )248

( )249

( ) 245أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ،سم٤مب يمراه٦م اًمده٤مء سمتٕمجٞمؾ اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ( )2688سمٛمٕمٜم٤مهُ ،مـ طمدن٨م
أٟمس.
( )246هقد.11 :10 :
( )247اًمزظمرف.77 :
( )248اعم١مُمٜمقن.106 :
( )249اعم١مُمٜمقن.108 :

إبطال الحيل
وم٤مًمٗم٘مٞمف احلؼ نٕمرف َُمـ هق رسمف؟! وًمذًمؽ اًمرؾمؾ نقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ن٘مقًمقنَٟ « :م ْٗم ِز َٟم ْٗم ِزش ،طمتك قمٞمسك اسمـ ُمهرنؿ
ِ
ن٘مقلَ َٓ« :أ ْؾم َ٠م ًُم َؽ َُم ْر َن َؿ ا ًَّمتِل َو ًَمدََ ْشمْٜمِلَٟ ،م ْٗم ِز َٟم ْٗم ِزش ،وم٤مٕٟمبٞم٤مء نٕمرومقن َُمـ رهبؿ؟! ومٞم٘مقًمهقن« :إِ َّن ْ
ه٥م
ه٤مر َهمَْم َ
اجلَ َّب َ
٥م َسم ْٕمدََ ُه ُِمثْ َٚم ُفش .
٥م َىم ْب َٚم ُف َو ًَم ْـ َن ْٖم َْْم َ
ا ًْم َٞم ْق َم َهم ََْم ًب٤م َمل ْ َن ْٖم َْْم ْ
( )250

وم٤مًمٗم٘مٞمف ٓ جيؽمئ ،سمؾ حيسـ إدب ،واجل٤مهؾ هق اًمذي جيؽمئ ونتٙمٚمؿ ونرظمص ،وهق إٟمام نذسمح ٟمٗمسف.
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق سم ْٙم ٍْر َقمبدُُ اهللِ سمـ ُحم َٛم ِد سم ِـ ِزن ٍ
٤مد اًمٜمَّٞمْ َس٤م ُسم ِ
قر ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُنق ُٟم ُُس ْسم ُـ َقمبْ ِد إَ ْقم َغم َ ،ىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م
ْ ُ َّ ْ َ
ْ
ُ َ
َ
احل ِ ِ
ِ
َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ َو ْه ٍ
قب َىم َ٤ملُ :ن َ٘م ُ٤مل :إِ َّن ا ًْم َٗم ِ٘مٞم َف ُيم َُّؾ ا ًْم َٗم ِ٘م ِٞمف
٤مرث ْسم ِـ َن ْٕم ُ٘م َ
٥م َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم َٚمٞمْ َام ُن ْسم ُـ ا ًْم َ٘م٤مؾم ِؿ َقم ِـ ْ َ
اًمِمٞم َٓم ِ
آن ،و َقم ِر َ ِ
ِ
ِ
٤من) .
ف َُمٙمٞمدََ َة َّ ْ
َُم ْـ َوم٘م َف ِذم ا ًْم ُ٘م ْر َ
( )251

()254

( )253

( )252

( )255

( )256

(ُ ) 250متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدن٨م إٟمبٞم٤مء ،سم٤مب ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم :-إٟم٤م أرؾمٚمٜم٤م ٟمقطم٤م إمم ىمقُمف ( ،)3340وُمسٚمؿ :يمت٤مب
اإلنامن ،سم٤مب أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ومٞمٝم٤م ( )194سمٜمحقهُ ،مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
( ) 251أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل احل٤مومظ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ زن٤مد سمـ وا صؾ ،أسمق سمٙمر اًمٜمٞمس٤مسمقري احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕملُ ،مقمم آل قمثامن سمـ قمٗم٤من.
وًمد ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 120/10شمرمج٦م  ،)5248وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 65/15شمرمج٦م .)34
( ) 252نقٟمس سمـ قمبد إقمغم سمـ ُمقؾمك سمـ ُمٞم؛ة سمـ طمٗمص سمـ طمٞم٤من ،أسمق ُمقؾمك اًمّمدذم اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبٕملم وُمئ٦م.
ورقم٤م ُمتلم اًمدنـ .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
أطمد أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل .يم٤من ً
( 513/23شمرمج٦م  ،)7178وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 348/12شمرمج٦م .)144
ٍ
مخس
( )253قمبد اهلل سمـ وه٥م سمـ ُمسٚمؿ ،اإلُم٤مم أسمق حمٛمد اًمٗمٝمري اعم٤مًمٙمل اعمٍمي أطمد إقمالم .مجع سملم اًمٗم٘مف واحلدن٨م واًمٕمب٤مدة ،وًمد ؾمٜم٦م
وقمنمنـ وُمئ٦مً .مف يمت٥م ُمٜمٝم٤م :اجل٤مُمع رم احلدن٨م واعمقـم٠م رم احلدن٨م .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ.
(اٟمٔمر هتذن٥م اًمٙمامل ( 277/16شمرمج٦م  ،)3645ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 223/9شمرمج٦م .)63
( ) 254ؾمٚمٞمامن سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمبد اًمرمحـ اجلٛمحل اإلؾمٙمٜمدراين اًمزاهد .روى قمـ احل٤مرث سمـ نٕم٘مقب .روى قمٜمف قمبد اهلل سمـ وه٥م وؾمٕمٞمد
أدم واًم٘م٤مؾمؿ سمـ يمثػم سمـ اًمٜمٕمامن اإلؾمٙمٜمدراين .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمدنؾ ( 137/4شمرمج٦م  ،)599هتذن٥م اًمٙمامل ( 417 /23شمرمج٦م
.)4814
( ) 255احل٤مرث سمـ نٕم٘مقب سمـ صمٕمٚمب٦م ،ون٘م٤مل اسمـ قمبد اهلل ،إٟمّم٤مرى ُمقٓهؿ اعمٍمى ،واًمد قمٛمرو سمـ احل٤مرثُ .مقمم ىمٞمس سمـ ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة
ّ
ومٞمّمكم ريمٕمتلم وجي٤مء سمٕمِم٤مئف ومٞم٘مقل :أصكم ريمٕمتلم ومال نزال نّمكم
اًمٕمب٤مد ،إذا اٟمٍمف ُمـ اًمٕمِم٤مء أظمرة دظمؾ سمٞمتف
ٟمبٞمؾ اًم٘مدر .يم٤من ُمـ ّ
ريمٕمتلم طمتك نّمبح ومٞمٙمقن قمِم٤مؤه ؾمحقره .شمقذم ؾمٜم٦م صمالصملم وُمئ٦م ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م قم٤مسمد .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (309/5
شمرمج٦م  ،)1054اجلرح واًمتٕمدنؾ ( 93/3شمرمج٦م .)434
( ) 256أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (ُ )803مـ ـمرنؼ اسمـ وه٥م قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٜمف سمف.

إبطال الحيل
أنْم٤م ُمـ أوضح صٗم٤مت اًمٗم٘مٞمف :إومم :اًمٗم٘مف ذم اًم٘مرآن ،وم٢مذا يمٜم٤م ٟم٘مرأ اًم٘مرآن سم؛قم٦م ٓ شمٗمتح ًمٜم٤م يمٜمقزه،
وهذا ً
يمذًمؽ إذا هذنٜم٤مه هذ اًمِمٕمر ،وٟمثرٟم٤مه ٟمثر اًمدىمؾ ،إٟمام نٗمتح ًمٜم٤م ُمـ يمٜمقزه إذا أظمذٟم٤مه قمغم إنه٤مم واًمٚمٞمه٤مزمَ ﴿ :و ُىم ْرآ ًٟمًه٤م
َّ٤مس َقم َغم ُم ْٙم ٍ
َوم َر ْىمٜمََ٤م ُه ًمِ َت ْ٘م َر َأ ُه َقم َغم اًمٜمَّ ِ
ْ٨م﴾  ،أي :اًمذي ٓ جي٤موز اخلٛمس واًمٕمنم آن٤مت طمتهك ن٘مٚمبٝمه٤م ُمهـ يمهؾ وضمهف
ُ
( )257

ونتدسمره٤م ،ونٕمت٘مد ن٘مٞمٜمًً٤م أن اخلػم واهلدى يمٚمف ذم اًم٘مرآن.
ومٝمذا اًمٕمٚمؿ ٓ نٙمقن إٓ عمـ شمدسمر ُم٤م ومٞمف ُمـ اخلػم ،ووم٘مف ومٞمف ،ىم٤مل قمبد اهلل اسمـ ُمسٕمقد ٓ" :نٙمقن ههؿ أطمهديمؿ
آظمر اًمسقرة"  ،وم٢مذا يم٤من مهٜم٤م آظمر اًمسقرة ُمررٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م ُمرور اًمٙمرام.
( )258

اًمث٤مٟمٞم٦م :قمرف ُمٙمٞمدة اًمِمٞمٓم٤من ،ومٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م أيمثر اخلؼماء ذم ُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من ،ونٕمرومقهن٤م ضمٞمهدًً ا ،وههذا ُمهـ
اًمٗم٘مفٕ :ن اًمِمٞمٓم٤من جيري جمرى اًمدم ،ومٞمٕمرومقن ُمٙم٤مئده :وًمذًمؽ هلؿ يمٚمامت يمثػمة ضمدًًّّ ا شمبلم أهنؿ نٛمسٙمقن سمٛمٙم٤مئد
اًمِمٞمٓم٤منٕ :ن اًمِمٞمٓم٤من ُمٓمٛمٕمف ُمـ اًمٜم٤مس خيتٚمػ :ومٚمف ُمٓمٛمع ُمـ اًمٕم٤مسمد أن نزند ًمف ذم اًمٕمبه٤مدة طمتهك نبتهدع ،وًمهف
يمثػما :ومٚمذًمؽ
ُمٓمٛمع ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم اعمٕم٤مِصً ،مٙمـ ُمٓمٛمٕمتف ُمـ اًمٕم٤ممل أن نٔمٗمر ُمٜمف سم٤مًمزًم٦م :طمتك نْمؾ هب٤م ظمٚم ً٘م٤م ً
حي٤مول ُمع اًمٕم٤ممل أن نٗمتل سم٤محلٞمؾ أو سم٤مًمرظمص اًمتل ٓ حتؾ :وًمذًمؽ وم٤مًمّمح٤مسم٦م نٕمرومقا ُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من.
ن٘مقل اسمـ قمب٤مس ذم آظمر طمٞم٤مشمف" :أفمـ أن اًمِمٞمٓم٤من ًمـ نٗمرح اًمٞمقم سمٛمقت أطمد يمام نٗمرح سمٛمقيت" ،ىمٞمؾ :مل ن٤م أسم٤م
اًمٕمب٤مس؟ ىم٤ملٟٕ " :مف حيدث اًمبدقم٦م ذم اعمنمق واعمٖمرب ،ومٞمٙمتبقن إزم :وم٠مسملم هلؿ وضمٝمف ،ومتذه٥م طمٞمٚمتف ،ومٝمق نرند أن
نٕمٛمؾ ذم اًمٜم٤مس ،واسمـ قمب٤مس وىمػ ًمف ذم اًمٓمرنؼً ،مذًمؽ نتٛمٜمك ُمقت اسمـ قمب٤مس.
وأن نقضمد ذم قمٚمامء اعمسٚمٛملم َُمـ نتٛمٜمك اًمِمٞمٓم٤من ُمقشمف ،يمٚمام أطمدث اًمِمٞمٓم٤من سمدقم٦م يمت٥م اًمٜم٤مس ًمف وؾم٠مًمقه،
ومبلم وضمف احلؼ ًمٚمٜم٤مس ،ومِمٞم٤مـملم اإلٟمس واجلـ ن٘مقًمقنُ :متك نٗم٤مرىمٜم٤م هذا طمتك ٟمْمؾ اًمٜم٤مس؟
وهذا اسمـ ُمسٕمقد عم٤م وضمد قمغم زوضمتف ظمٞم ًٓم٤م وم٘مٓمٕمف ،وىم٤مل" :إن آل قمبد اهلل ٕهمٜمٞم٤مء قمهـ اًمنمهك" .ىم٤مًمه٧م ًمهف
زنٜم٥م  :ن٤م أسم٤م قمبد اًمرمحـ ،عم٤م شم٘مقل هذا ،وأٟم٤م يمٜم٧م أظمتٚمػ إمم ومالن اًمٞمٝمقدي ومػمىمٞمٜمل ويم٤مٟم٧م قمٞمٜمل شم٘مذف ومه٢مذا
( )259

()257اإلرساء.106 :
( )258أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ( )4903قمـ اسمـ ُمسٕمقد سمف.
( ) 259زنٜم٥م سمٜم٧م ُمٕم٤مون٦م وىمٞمؾ :سمٜم٧م أيب ُمٕم٤مون٦م وىمٞمؾ سمٜم٧م قمبد اهلل سمـ ُمٕم٤مون٦م سمـ قمت٤مب سمـ إؾمٕمد سمـ هم٤مضة سمـ طمٓمٞمط سمـ ىمز وهق صم٘مٞمػ
اًمث٘مٗمٞم٦م اُمرأة قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد .هل٤م صحب٦م ،وىمٞمؾ :اؾمٛمٝم٤م رائٓم٦م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 134/6شمرمج٦م  ،)6967واإلص٤مسم٦م ( 680/7شمرمج٦م
.)11251

إبطال الحيل
رىم٤مين اًمٞمٝمقدي ؾمٙمٜم٧م؟! أي :هذا أُمر جمرب ،ومٙمٞمػ شم٘مقل هذا؟! وم٘م٤مل قمبد اهلل سمـ ُمسهٕمقد" :إن اًمِمهٞمٓم٤من يمه٤من
يمػ قمٜمؽ ،وإذا شمرك اًمٞمٝمقدي اًم٘مراءة ٟمخس سمٞمده" .
نٜمخس قمٞمٜمؽ سمٞمده ،واشمٗمؼ ُمع اًمٞمٝمقدي ،وم٢مذا ىمرأ اًمٞمٝمقدي َّ
( )260

ومٙم٤مٟمقا نٕمرومقن ُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من ،وهلؿ ىمّمص يمثػمة ضمدًًّّ ا شمبلم ذًمؽ :وم٠مطمٞم٤م ًٟمً٤م ن٠مشمٞمؽ ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م ن٠مشمٞمؽ
ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م ُمـ هقى اًمٜمٗمقس ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م نٙمقن ذم اًمتِمدند.
ِ
ِِ
اًمّم َٛم ِد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م خمََ ْ َٚمدُُ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َضم ْٕم َٗم ٍر ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُؾم َٚمٞمْ َام َن اًمٜمُّ ْٕم َام ِ ُّين ا ًْمبَ٤مه ُّكم َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ َقمبْد َّ
َ
سمـ ن ِزندََ َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأنقب َقمـ َأ ِيب ِىمالَسم َ٦م َقمـ َأ ِيب اًمدََّّ رد ِاء -ر ِيض اهللُ َقمٜمْفَ -ىم َ٤مل َٓ :ن ْٗم َ٘مف اًمرضم ُؾ ُيم َُّؾ ا ًْم ِٗم ْ٘م ِ
هف
َ ُ َّ ُ
ُ
ْ َ
ْ
َ
ُ ُ ْ
َ
ْ ُ َ
َ َ
طمتََّّك نٛم َ٘م َ٧م اًمٜمََّّ٤مس ِذم َذ ِ
ات اهللُِِ ،صم َّؿ َن ْر َضم َع إِ َمم َٟم ْٗم ِس ِف َومٞمَ ُٙمُق َن َهل َ٤م َأ َؿمدََّّ َُم ْ٘متًً٤م) .
َ
َ َْ
( )261

( )263

()264

( )262

( )265

( )266

( )260صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 3615وأسمق داود :يمت٤مب اًمٓم٥م ،سم٤مب ذم شمٕمٚمٞمؼ اًمتامئؿ ( ،) 3883واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓم٥م ،سم٤مب
شمٕمٚمٞمؼ اًمتامئؿ ( ،)3530ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 261حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمرو سمـ احلّملم ،أسمق ضمٕمٗمر اًمب٤مهكم اًمٜمٕمامين .ىمدم سمٖمداد ،وطمدث هب٤مُ .م٤مت سم٤مًمٜمٕمامٟمٞم٦م ذم ذي
احلج٦م ُمـ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 233 /3شمرمج٦م  ،)829وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 465 /7شمرمج٦م .)101
( )262قمبد اهلل سمـ قمبد ا ًمّمٛمد سمـ أيب ظمداش ،واؾمٛمف قمكم اعمقصكم إؾمدي ،أظمق ص٤مًمح سمـ قمبد اًمّمٛمد ،واسمـ أظمل حمٛمد سمـ أيب ظمداش.
شمقذم ؾمٜم٦م مخس ومخسلم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 235/15شمرمج٦م  ،)3393واًمث٘م٤مت ٓسمـ
طمب٤من ( 363/8شمرمج٦م .)13887
( )263خمٚمد سمـ نزند اًم٘مرر أ سمقحيٞمك ،ون٘م٤مل :أسمقظمداش ون٘م٤مل :أسمق اجلٞمش ،ون٘م٤مل :أسمق احلسـ ،ون٘م٤مل :أسمق ظم٤مًمد احلراينُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث
وشمسٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ًمف أوه٤مم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 343/27شمرمج٦م  ،)5843ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 237/9شمرمج٦م .)66
( )264قمبد اهلل سمـ زند سمـ قمٛمرو أو قم٤مُمر سمـ ٟم٤مشمؾ ،أسمق ىمالسم٦م اجلرُمل ،اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم .ىمدم اًمِم٤مم واٟم٘مٓمع سمدارن٤م .أرند قمغم اًم٘مْم٤مء،
ومٝمرب إمم اًمِم٤مم ،ومامت سمٕمرنش ُمٍم ،وىمد ذهب٧م نداه ورضماله ،وسمٍمه ،وهق ُمع ذًمؽ طم٤مُمد ؿم٤ميمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م
وم٤مضؾ يمثػم اإلرؾم٤مل .ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملمُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م -أو ؾمبع -وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 542 /14شمرمج٦م  ،)3283وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 468 /4شمرمج٦م .)178
( ) 265قمقنٛمر سمـ قم٤مُمر ،ون٘م٤مل :قمقنٛمر سمـ ىمٞمس سمـ زند .وىمٞمؾ :قمقنٛمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قم٤مُمر سمـ زند سمـ ىمٞمس سمـ أُمٞم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر سمـ قمدي
ً
ىمٚمٞمال ،ويم٤من آظمر أهؾ داره إؾمالُم٤م.
سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق اًمدرداء إٟمّم٤مريُ ،مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف .شم٠مظمر إؾمالُمف
ً
ً
قم٤مىمال طمٙمٞمام ،وآظمك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد .شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم
وم٘مٞمٝم٤م
طمسـ إؾمالُمف ويم٤من
سمدُمِمؼ ذم ظمالوم٦م قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 798 :شمرمج٦م  ،)2916واإلص٤مسم٦م ( 747 /4شمرمج٦م .)6121
( - )266أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه (ُ ) 8/1مـ ـمرنؼ خمٚمد ،واًمّمقاب ومٞمف خمٚمد سمـ احلسلم يمام ذم اعمّمدر .وأظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف
( )20473سمٜمحقه ،اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف ( )35726سمٚمٗمٔمف ،يمالمه٤م ُمـ ـمرنؼ أنقب قمـ أيب ىمالسم٦م.

إبطال الحيل
ؾمبح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،هٙمذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦م ن٘مقًمقن ٓ :نٗم٘مف اًمرضمؾ يمؾ اًمٗم٘مف طمتك نٛم٘م٧م اًمٜم٤مس ذم ذات اهلل ،ومال
حيت٘مرهؿً ،مٙمـ إذا رأى ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ أقمٔمؿ ُمـ ومْمٚمف وأٟمف ىمد هداهؿ ًمإلؾمهالم وههداهؿ ًمٚمسهٜم٦م ،وسمهلم هلهؿ،
وأقمٓم٤مهؿ اًمسٛمع واًمبٍم واًمٜمٕمٛم٦م ،صمؿ رأى شم٘مّمػمهؿ ذم طمؼ اهلل ،ورأى ذٟمقهبؿ وُمٕم٤مصٞمٝمؿ ،وم٢مٟمف نٛم٘متٝمؿ ذم ذات
ذا ،وهق أقمٚمؿ سمٜمٗمسف ُمهـ همهػمه ،ومهال
اهلل ،صمؿ نرضمع إمم ٟمٗمسف ومٞمٙمقن أؿمد هل٤م ُم٘متًً٤مٕ :ن ٟمٗمسف أيمثر
شم٘مّمػما وأيمثر ًّ
ً
ناه ُمدح اًمٜم٤مس ٕٟمف أقمٚمؿ سمٜمٗمسف :وًمذًمؽ عم٤م ىمٞمؾ ًمإلُم٤مم أمحد :رأنٜم٤م ًمؽ رؤن٤م ،ىم٤ملٟ :محـ سم٠مٟمٗمسٜم٤م ُمـ رؤايمؿ.
ٕن اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٛمقا أهنؿ ُمٝمام قمٛمٚمقا ُمـ اًمّم٤محل٤مت ،وقم٤مُمٚمف اهلل نقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٕمدًمف هلٚمؽ ،طمتك اًمّم٤محل٤مت ُمـ
شمقومٞمؼ اهلل وإقم٤مٟمتف ،ومٚمذًمؽ إذا ومٙمر ذم قمٔمٞمؿ ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف وقمٔمٞمؿ طمؼ اهلل قمٚمٞمف ،ؿمهٕمر أٟمهف خيه٤مف أؿمهد اخلهقف،
ومٞم٘مقل :أمتٜمك إذا ُم٧م أٓ أسمٕم٨م ،وهذا يمثػم قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م :يمام ىم٤مل أسمق اًمدرداء" :اًمٗم٘مٞمف يمؾ اًمٗم٘مٞمف ُمـ ٟمٔمر ذم طمهؼ
اهلل وٟمٕمؿ اهلل ،صمؿ ٟمٔمر ذم قمٛمؾ اًمٜم٤مس ،صمؿ ُم٘متٝمؿ ذم ذات اهلل"  ،سمدون اطمت٘م٤مر هلؿً ،مٙمـ نٕمرف اًمٗمرق ،صمؿ رضمع إمم
( )267

ٟمٗمسف ومٙم٤من أؿمد ُم٘متًً٤م هل٤م ،وقمٜمد ذًمؽ ُن٘مبؾ قمغم ُم٤م نٜمٗمٕمف ،ونؽمك ُم٤م ٓ نٕمٜمٞمف.
قد اًم؛اج َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق إَ ْؿمٕم ِ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق سم ْٙم ٍْر ُحم َٛمدُُ سمـ َحم ْٛم ٍ
محَدُُ ْسم ُـ ا ْعمِ ْ٘مدََ ا ِم ا ًْم ِٕم ْج ِ ُّكم َ ،ىم َ٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م
٨م َأ ْ َ
َ
ُ
َ
َّ َّ ُ
ُ َ
َ
َّ ْ ُ ُ
ِ ِ
ِ
مح ِـ اًم ّٓم َٗم ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤مل :إِ َّن ُِم ْـ ومِ ْ٘م ِف
اًمر ْ َ
٤مو ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُّن ُ
ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َقم ْبد َّ
قب َقم ْـ َأ ِيب َىمالَ َسم َ٦م َقم ْـ َأ ِيب اًمدََّّ ْر َداء َ -ر َ
اعمَْ ْر ِء َمم َِم٤م ُه َو َُمدْْ َظم َٚم ُف َو َجم ْ ِٚم َس ُف ).
( )268

( )269

( )270

()271

( )267أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ ( )173/47قمـ أيب اًمدرداء سمٜمحقه.
( ) 268حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ اعمٜمذر سمـ صمامُم٦م أسمق سمٙمر اًم؛اج إـمروش طمدث قمـ :أيب هِم٤مم اًمروم٤مقمل وزن٤مد سمـ أنقب وحمٛمد سمـ قمٛمرو
سمـ أيب ُمذقمقر وأيب إؿمٕم٨م أمحد سمـ اعم٘مدام وقمغم سمـ ُمسٚمؿ اًمٓمقد .روى قمٜمف :اًم٘م٤ميض اجلراطمل وأسمق طمٗمص سمـ ؿم٤مهلم ونقؾمػ سمـ
قمٛمر اًم٘مقاس وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمّمٞمدٓين وقمبد اهلل سمـ قمثامن اًمّمٗم٤مر .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 425 /4شمرمج٦م .)1619
( ) 269أسمق إؿمٕم٨م أمحد سمـ اعم٘مدام سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ أؾمٚمؿ اًمٕمجكم اًمبٍمي .أطمد إصمب٤مت اعمسٜمدنـ ،صم٘م٦م ص٤مطم٥م طمدن٨م .شمقذم ؾمٜم٦م
صمالث ومخ سلم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :ص٤مطم٥م طمدن٨م ،ـمٕمـ أسمق داود ذم ُمروءشمف .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 488/1شمرمج٦م
 ،)110ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 219/12شمرمج٦م .)75
( ) 270حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق اعمٜمذر اًمٓمٗم٤موي اًمبٍمي .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ْيؿ .اٟمٔمر :شم٤مرنخ
سمٖمداد ( 308/2شمرمج٦م  ،)789وهتذن٥م اًمٙمامل ( 652/25شمرمج٦م .)5413
( ) 271أظمرضمف اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم حم٤مؾمب٦م اًمٜمٗمس ( ،)23اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ (ُ ،)173 ،172/47مـ ـمرنؼ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ
اًمٓمٗم٤موي سمف.
وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ( ،)26104واسمـ اعمب٤مرك ذم اًمزهد ( )988سمٚمٗمٔمف ُمـ ـمرنؼ أنقب قمـ أيب ىمالسم٦م.

إبطال الحيل
وهذا إصمر روي سمقضمٝملم :إن ُمـ وم٘مف اعمرء ممِم٤مه وُمدظمٚمف وجمٚمسف ،نٕمٜمل شمٕمرف إٟمف وم٘مٞمف ُمهـ شمٍمهوم٤مشمفُ ،مهـ
ممِم٤مه وُمـ ُمدظمٚمف وُمـ ُمّم٤مطمبتف وُمـ جمٚمسف وُمـ يمالُمف .وذم روان٦م أظمرى أٟمف زاد ذم آظمرهه٤م :ممِمه٤مه وُمدظمٚمهف
وجمٚمسف ُمع أهؾ اًمٕمٚمؿ.
وم٢مذا ص٤مطم٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمرف أٟمف وم٘مٞمفٟٕ :مف نرند أن نرشمٗمع ،ونرند أن نّمؾ ًمٚمٙمامل اًمبنمي ،أُم٤م إذا شمرك أهؾ
اًمٕمٚمؿ وص٤مطم٥م أهؾ اجلٝمؾ أو أهؾ اًمبدع ،وم٤مقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس سمٗم٘مٞمف.
ِ
ِ
٤مق ا ًْم َٙم ِ
هح َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َح ُ
٤مق
َ٤مز ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ َأ ْ َ
محَدََ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمل َأ ِيب َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾمه َامقم ُٞمؾ ْسمه ُـ إِ ْؾم َ
َ
َّؽ َٓ َشم ْٗم َ٘مف ُيم َُّؾ ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف طمتََّّك َشمَرى ًمِ ْٚم ُ٘مر ِ
َّهؽ َٓ
آن ُو ُضمق ًه٤مَ ،وإِ َّٟم َ
قب َقم ْـ َأ ِيب ِىمالَ َسم َ٦م َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق اًمدََّّ ْر َد ِاء :إِ َّٟم َ
َ
ُ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُّن ُ
ْ
َ
ِ ِ
َّ٤مس ِذم َضمٜمْ ِ
ْ٥م اهللِ َ -قم َّز َو َضم َّ
هؽ َومتَ ُٙمُهق َن َهلَه٤م َأ َّؿمهدََ َُم ْ٘متًًه٤م ُِمٜمْ َ
هؿ َشم َْر ِضمه َع إِ َمم َٟم ْٗم ِس َ
ْهؽ
َشم ْٗم َ٘م ُف ُيم َُّؾ ا ًْمٗم ْ٘مف َطمتََّّك َمت ْ ُ٘م َ٧م اًمٜمَّ َ
هؾُ -صم َّ
ًمِٚمٜمَّ ِ
َّ٤مس) .
( )272

( )273

ومٝمذا نقرصمؽ اًمتقاضع ،إذا قمروم٧م ىمدرك احل٘مٞم٘مل ،وقمروم٧م طمؼ اهلل قمٚمٞمؽ ،وٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمؽً ،مٙمـ هٜم٤م زادً :مـ
وضمقه٤م ،ومٝمذا طم٘مٞم٘م٦م اًمٗم٘مف يمام ذم اًم٘مرآن ،وم٤مًم٘مرآن ضمٕمٚمف اهلل مح٤مًٓ ذا وضمقه ،وهذا
شمٗم٘مف يمؾ اًمٗم٘مٞمف طمتك شمرى ًمٚم٘مرآن
ً
صٗم٦م يمامل ومٞمف ،وم٤مًمٙمالم يمٚمام يم٤من أيمثر صمراء وهمٜمك سم٤معمٕم٤مين يمٚمام يم٤من أيمٛمؾ ،طمتك ذم يمالم اًمبنم ،أًمهٞمس أسمهق اًمٓمٞمه٥م
اعمتٜمبل

()274

نٗمتخر ومٞم٘مقل:

ضمراه٤م وخيتّمؿ
أٟم٤مم ُمؾء ضمٗمقين قمـ ؿمقارده٤م *** ونسٝمر اخلٚمؼ َّ

( ) 272اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق إؾمح٤مق ،إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمدث اًمبٍمة مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ إزدي،
ُمقٓهؿ اًمبٍمي ،اعم٤مًمٙمل ،ىم٤ميض سمٖمداد ،وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم وُمئ٦م ،وشمقذم ومج٠مة ذم ؿمٝمر ذي احلج٦م ،ؾمٜم٦م اصمٜمتلم
وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 339 /13شمرمج٦م  ،)157واًمدنب٤مج ُْاعم ْذ َه٥م (.)282 /1
( )273أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ( ،)20473اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف(ُ )35726مـ ـمرنؼ أنقب.
( ) 274أسمق اًمٓمٞم٥م أمحد سمـ احلسلم سمـ احلسـ سمـ قمبد اًمّمٛمد اجلٕمٗمل ،ويم٤من نٕمرف أسمقه سمٕمبدان اًمس٘م٤م .اًمِم٤مقمر اعمٕمروف سم٤معمتٜمبك .وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م
ؾمٜم٦م صمالث وصمالث ُمئ٦م ،وٟمِم٠م سم٤مًمِم٤مم ،ويم٤من أيمثر ُم٘م٤مُمف سم٤مًمب٤مدن٦م ،وـمٚم٥م إدب وقمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ،وٟمٔمر ذم أن٤مم اًمٜم٤مس ،وشمٕم٤مـمك ىمقل اًمِمٕمر
ُمـ طمداصمتف ،طمتك سمٚمغ ومٞمف اًمٖم٤من٦م .ىمتؾ ؾمٜم٦م أرسمع ومخسلم وصمالث ُمئ٦م سم٤مًمٜمٕمامٟمٞم٦م همريب سمٖمداد .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد (،)1758 /102/4
واًمٙمت٤مب اًمٗمذ "اعمتٜمبل" ًمألؾمت٤مذ /أيب ومٝمرحمٛمقد ؿم٤ميمر.

إبطال الحيل
ومٝمق نٗمتخر أن يمالُمف يمثػم اعمٕم٤مين مح٤مل ذو أوضمف ،ومٝمذه صٗم٦م يمامل ذم اًمبنم ،وُمٕمروف أن يمؾ صٗم٦م يمامل ًمٚمبنم
ِ
ِ
َ٤مب﴾  ،وهذه أن٦م هل ًم٥م أصقل اًمٗم٘مف ،وًمه٥م اًمٗم٘مهف أن
وم٤مهلل أومم هب٤م ،ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّمذي َأ َٟمز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمتَ َ
( )275

شمٕمرف هذه أن٦م :وًمذًمؽ ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمبد اهلل  ٓ" :حيؾ ًمرضمؾ أن نٗمتل ونتٙمٚمؿ ذم اًمدنـ طمتك نٛمٞمز سملم اعمحٙمؿ
( )276

واعمتِم٤مسمف"  ،وم٢مذا مل نٛمٞمز طمرم قمٚمٞمف أن نهتٙمٚمؿ ذم اًمهدنـ ،ومهال سمهد أن نٙمهقن قمٜمهدك سمّمهػمة شمٕمهرف اعمحٙمهامت
ِ
ِ
٤مت ُّحم ْ َٙم ََام ٌت ُه َّـ ُأ ُّم ا ًْم ِٙمتَ ِ
٤مت﴾ ،
٤مهب ٌ
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َن ٌ
واعمتِم٤مهب٤مت ،ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :ه َق ا ًَّمذي َأ َٟمز َل َقم َٚمٞمْ َؽ ا ًْمٙمتَ َ
َ٤مب َو ُأ َظم ُر ُُمتَ ََِم ِ َ
قهبِؿ َزن ٌغ َومٞمتََّّبِٕمق َن ُم٤م َشم ََِم٤مسمف ُِمٜمْْهف اسمتِ َٖمَه٤مء ا ًْم ِٗمتْٜمَ ِ
ِ
َه٦م َوا ْسمتِ َٖمَه٤م َء
ََ ُ ْ َ
هذا اًمذي ىم٤مًمف أسمق اًمدرداء أٟمف ًمف وضمقهَ ﴿ ،وم َ٠م َُّم٤م ا ًَّمذن َـ ِذم ُىم ُٚم ِ ْ ْ َ ُ َ
َشم ْ٠م ِو ِنٚم ِف وُم٤م نٕم َٚمؿ َشم ْ٠م ِون َٚمف إَِّٓ اهللَُّ﴾ ،أُم٤م اًمّمٜمػ اًمث٤مين وم٘م٤مل قمٜمٝمؿ﴿ :واًمر ِاؾم ُخق َن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ ن ُ٘مق ًُمق َن آُمٜمََّّ٤م سمِ ِف ُيم وُؾ ُمـ ِقم ِ
ٜمد
ِّ ْ
َ
ُ
َ
َ َّ
َ َ َْ ُ
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( )278

َر ِّسمٜمََ٤م﴾ .
( )279

وم٤معمتِم٤مسمف واعمحٙمؿ يمؾ ُمـ قمٜمد اهللً ،مٙمـ هذا نرد إمم هذا ،وإذا يم٤من ُمـ قمٜمد اهلل ومال نتٜم٤مىمض ،وُم٤م ضؾ ُمـ ضؾ
إٓ سمسب٥م اًمقضمقه اعمتِم٤مهب٦م ذم اًم٘مرآن ذم اًمٗمهروع وإصهقل ،ومٞمه٠مشمقن إمم آنه٤مت ٟمزًمه٧م ذم اًمٙمٗمه٤مر ونْمهٕمقهن٤م ذم
ِ
اعمسٚمٛملم ،ومٙمٞمػ ضؾ اخلقارج؟ يمٞمػ يمٗمروا قمٚمٞمًّ٤م؟ ىم٤مًمقا إن اهلل ن٘مقل﴿ :إِ ِن ْ
احلُ ْٙم ُْؿ إَّٓ هللَِّ﴾  ،وىم٤مًمقاَ ﴿ :و َُمـ َّمل ْ
وقمكم طمٙمؿ رضم٤مًمف هق يم٤مومر ،ومٞمستدًمقن سم٤مًم٘مرآن يمام ضم٤مء ذم احلدن٨م،
حي ُٙمُؿ سمِ َام َأ َٟمز َل اهللَُّ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ًْم َٙمَ٤مومِ ُرو َن﴾ ،
َْ
و
( )280

( )281

ومٝم١مٓء ن٠مشمقن هبذه أن٤مت ونٜمزًمقهن٤م ذم همػم ُمٜم٤مزهل٤م ،وأٟم٧م ًمـ شمٗم٘مف يمؾ اًمٗم٘مف طمتك شمٕمرف أن اًم٘مرآن محه٤مل أوضمهف،
وشمٕمرف اًمسٜم٦مٕ :ن اًمسٜم٦م هل اًمتل شمٗم؛ اًم٘مرآن ،وشمرد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ ،ونٙمهقن قمٜمهدك سمّمهػمة ذم اعمحٙمهامت
واعمتِم٤مهب٤مت وإٓ ُم٤م ؿمٛمٛم٧م ًمٗم٘مف رائح٦م.

()275آل قمٛمران.7 :
( ) 276ؾمٝمؾ سمـ قمبد اهلل سمـ نقٟمس سمـ قمٞمسك سمـ قمبد اهلل سمـ رومٞمع اًمتسؽمي اًمّم٤مًمح اعمِمٝمقر مل نٙمـ ًمف ذم وىمتف ٟمٔمػم ذم اعمٕم٤مُمالت واًمقرع ،ويم٤من
ص٤مطم٥م يمراُم٤مت .وًمد ؾمٜم٦م ُم ئتلم ،وىمٞمؾ إطمدى وُمئتلم .ؾمٙمـ اًمبٍمة زُم٤مٟم٤م وقمب٤مدان ُمدة .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وىمٞمؾ ؾمٜم٦م صمالث
وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( ،)189/ 10وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 330/13شمرمج٦م .)151
(.$$$ )277
()278آل قمٛمران.7 :
()279آل قمٛمران.7 :
( )280إٟمٕم٤مم.57 :
( )281اعم٤مئدة.44 :

إبطال الحيل
وًمذًمؽ وم٤مًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب عم٤م أًمػ يمِمػ اًمِمبٝم٤مت ،أول ُم٤م قمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمٕمروم٦م اعمحٙمؿ واعمتِمه٤مسمف،
وإذا ؿمبف قمٚمٞمؽ قمٚمامء اًمب٤مـمؾ ومال دم٤مدهلؿ ،وىمؾ :أٟم٤م قمٜمدي حمٙمؿ ًمـ أـمٚم٘مف طمتك أؾم٠مل اًمٕمٚمامء قمـ ُمتِم٤مهبٙمؿ ههذا:
ُم٤م وضمٝمف؟ أُم٤م إذا يمٜم٧م يمٚمام ومتح ًمؽ ُمتِم٤مسمف شمبٕمتف هٚمٙم٧م ،وم٤مٟمٔمر يمٞمػ أن اًمّمح٤ميب -ريض اهلل قمٜمف -أشمهك سمه٤مُٕمر
احل٘مٞم٘مل ُمـ وضمٝمف.
محَدََ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُنق ُٟم َُس ا ًْم ُٙمُدََ ْن ِٛم ُّل
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
َ
اًمّم ِ٤مئ ُغ َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ا ًْم ُٗم َْم ْٞم َؾ ْسم َـ ِقم َٞم ٍ
٤مض َن ُ٘م ُ
اخلَ ِْم َٞم ُ٦م َو َأ ْؾم َٙمتَتْ ُف ْ
قل :إِ َّٟم ََّام ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُف ا ًَّم ِذي َأ ْٟم َٓم َ٘متْ ُف ْ
اخلَ ِْم َٞم َ٦م ،إِ ْن َىم َ٤مل َىم َ٤مل
َّ
ِ
ِ
َ٤مب و ِ
ِ
سمِ٤م ًْم ِٙمتَ ِ
ػ ِقمٜمْْدََ ُهَ ،و َر َّد ُه إِ َمم َقم٤معمِ ِف) .
ر ٌء َو َىم َ
َ٧م َؾم َٙم َ
اًمسٜمَّ َِّ٦مَ ،وإِ ْن َؾم َٙم َ
َ٧م سمِ٤م ًْمٙمتَ ِ َ ُّ
َ٤مب َو ُّ
اًمسٜمََّّ٦مَ ،و ْإن ْاؿمتَ َب َف َقم َٚم ْٞمف َ ْ
( )282

()284

( )283

َىم َ٤مل :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م إِسم ِ
ٞمؿ ْسمه ُـ َٟم ْ ٍ
ٍَمه
َ
هراه ُ
ْ َ

( )285

( )286

هذا هق اًم ٗم٘مٞمف اًمّمحٞمح ،ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ :إٟمام اًمٗم٘مٞمف اًمذي أٟمٓم٘متف اخلِمٞم٦م وأؾمٙمتتف اخلِمٞم٦م ،إن ٟمٓمؼ ومٝمق خيِمك اهلل
ومال نٜمٓمؼ إٓ سمآن٦م ٟم٤مـم٘م٦م أو طمدن٨م واضح أو أصمر أو ومتقى ،وإن ؾمٙم٧م ؾمٙم٧م ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل ،وإن ىم٤مل ىم٤مل سم٤مًمٙمت٤مب
واًمسٜم٦م ،أي إن ىم٤مل ذم اًمدنـ ،وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن يمؾ يمالُمف ذم اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،ومٝمهق نهتٙمٚمؿ ذم أُمهر دٟمٞمه٤مه يمهام يمه٤من
اًمّمح٤مسم٦م نتٙمٚمٛمقن ذم أُمر ُمٕم٤منِمٝمؿ وأُمر دٟمٞم٤مهؿ ،وإصمر اعم٤ميض قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ،وإذا ؾمٙم٧م ؾمٙم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م،
وإذا اؿمتبف قمٚمٞمف رء رده إمم قم٤معمف ،هذا هق اًمٗم٘مٞمف ،أُم٤م اًمذي ٓ نب٤مزم ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م اًمسالُم٦م -هذا ًمٞمس سمٗم٘مٞمف:
وًمذًمؽ وم٤مًمّمح٤مسم٦م ُم٤م يم٤مٟمقا نتٙمٚمٛمقن ذم أُمر اًمدنـ إٓ قمٜمد احل٤مضم٦م.

( )282حم ٛمد سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ سمٞم٤من ،أسمق ص٤مًمح اًمٕمٙمؼمي .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 110 /2شمرمج٦م .)80
( ) 283حمٛمد سمـ نقٟمس سمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يمدنؿ ،اًم٘مرر ،اًمسٚمٛمل ،اًمٙمدنٛمل ،أسمق اًمٕمب٤مس اًمبٍمي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث
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شمرمج٦م  ،)5721وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 302 /13شمرمج٦م .)139
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( ) 285ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمسٕمقد سمـ سمنم اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل ،أسمق قمكم اًمزاهد ،أطمد صٚمح٤مء اًمدٟمٞم٤م وقمب٤مده٤م .وًمد سمسٛمرىمٜمد وٟمِم٠م سم٠مسمٞمقرد،
ويمت٥م احلدن٨م سم٤مًمٙمقوم٦م ،وحتقل إمم ُمٙم٦م ،ومسٙمٜمٝم٤م وُم٤مت هب٤م ذم أول ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وُمئ٦م ذم ظمالوم٦م ه٤مرون .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 281/23شمرمج٦م  ،)4763وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 421/8شمرمج٦م .)114
( ) 286أظمرضمف أظمرضمف أسمق احلسلم سمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )148/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.
اسمـ أسمق نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( .) 231/1هذه اًمٜمسخ٦م همػم ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٛمٓمبقع وهٜم٤مك ٟمسخ٦م ُمقاوم٘م٦م

إبطال الحيل
ن٘مقل سمٕمض اًمت٤مسمٕملم  :صحب٧م ـمٚمح٦م واًمزسمػم وؾمٕمد وقمبد اًمرمحـ ،ومٙم٤مٟمقا نتٙمٚمٛمقن ذم أُمهر ُمٖمه٤مزْيؿ ُمهع
()287

اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ونتٙمٚمٛمقن ذم إُمقر اًمتل طمّمٚم٧م هلؿ ،أُمه٤م اًمهدنـ ومهال نتٙمٚمٛمهقن ومٞمهف إٓ قمٜمهدُم٤م
ُنس٠مًمقن ونبتٚمقن ونٕمٛمٚمقن ،وم٘مٚم٧م هلؿ :إن ومال ًٟمً٤م وومال ًٟمً٤م أؾمٚمٛمقا سمٕمديمؿ وطمدنثٝمؿ أيمثهر ُمهٜمٙمؿ ،وم٘مه٤مًمقاً :مهقٓ إٟمه٤م
ؾمٛمٕمٜم٤م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَُ « :م ْـ َيم ََذ َب َقم َ َّكم ُُمتَ َٕم ِّٛمدًً ا َوم ْٚمٞمَتَبَ َّق ْأ َُم ْ٘م َٕمدََ ُه ُِم َـ اًمٜمَّ َِّ٤مرش  ،حلهدصمٜم٤م سم٠مطم٤مدنه٨م
( )288

يمثػمة ،وًمٙمـ ظم٤مومقا ُمـ هذا احلدن٨م.
اًمِم ْٞم ُخ َأ ُسمق َقم ْب ِد اهللَِِ :أ َٟمَ٤م َأ ُىم ُ
( َىم٤م َل َّ
مح ُف اهللَُ -وم َٞم٤م َو ْن َح َُمه ْـ َنهدََّّ ِقمل
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمْ َب ٍؾ َ -ر ِ َ
قل َ -واهللُ اعمَْ ْح ُٛمق ُدَ :ه ِذ ِه ِص َٗم ُ٦م َأ ْ َ
اًمزُم ِ
ِ
ِ
ِ
٤من).
ؾمٚمؿ عمَ ْـ َطم َ٤مر َسم ُفَ ،قم ْق ٌن عمَ ْـ َظم٤م ًَم َٗم ُفَ ،واهللُ اعمُْ ْستَ َٕم٤م ُن َقم َغم َو ْطم َِم٦م َه َذا َّ َ
َُم ْذ َه َب َفَ ،و َنتَ ََّح َغم سمِ٤م ًْم َٗم ْ٧مَ ََوى َقمٜمْ َفَ ،و ُه َق ٌ
ن٘مقل أسمق قمبد اهلل اسمـ سمٓم٦م :هذه صٗم٦م أمحد سمـ طمٜمبؾ ٓ ،نٕمٜمل أهن٤م أومْمؾ مم٤م ىمبٚمٝمه٤م وم٠ممحهد ًمهٞمس سم٠مومْمهؾ ُمهـ
اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ،سمؾ هق قمغم ـمرن٘متٝمؿً ،مٙمـ هؿ أومْمؾ ُمٜمف ،وهذه صٗم٦م أصهح٤مب حمٛمهد -صهغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وًمٙمـ أمحد ُمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من ،وضم٤مء سمف اعم١مًمػ ٕن ُمـ سمٕمهده ن٘مقًمهقنٟ :محهـ طمٜم٤مسمٚمه٦م قمهغم
ُمذه٥م أمحد ،صمؿ خي٤مًمٗمقٟمف ذم يمؾ رء ،ونٗمتقن سم٤محلٞمؾ ،وأمحد -يمام ؾمت٠مشمٞمٜم٤م آصم٤مر قمٜمف قمٔمٞمٛم٦م -أسمٖمض رء وأظمب٨م
رء قمٜمده احلٞمؾ ،ومٞم٘مقل اعم١مًمػ :ن٤م ونح َُمـ ندقمل ُمذهبف ،ون٘مقل :أٟم٤م قمغم ُمذه٥م أمحد ونتحغم سم٤مًمٗمتقى قمٜمف ،وهق
ؾمٚمؿ عمـ طم٤مرسمف ،وقمق ًٟمً٤م عمـ ظم٤مًمٗمف ،واهلل اعمستٕم٤من قمغم وطمِم٦م هذا اًمزُم٤من.
اخلُ َق َار ْز ُِم ُّل َىم َ٤ملَ :طم َّدَّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللِ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َؿمٞمْبَ َ٦م َقمبْدُُ ا ًْم َٕم ِز ِنز ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ِر ْسم ِـ َسم ْٙم ٍْر ْ
هـ إِ ْؾم َهام ِقم َٞمؾ
َ
احلس ِـ َىم َ٤مل :إِ َّٟمَّ٤م ًَمٜمُُج٤مًمِس اًمرضم َؾ َومٜمََرى َأ َّن سمِ ِف ِقمٞم٤م وُم٤م سمِ ِ
ِ
هف
َ ُ َّ ُ
ًّ َ َ
َ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َويمٞم ٌع َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗم َٞم٤م ُن َقم ْـ ُنق ُٟم َُس َقم ِـ ْ َ َ
ِقم ولَ ،وإِ َّٟم ُف ًَم َٗم ِ٘مٞم ٌف ُُم ْس ِٚم ٌؿَ ،ىم َ٤مل َو ِيمٞم ٌعَ :أ ْؾم َٙمتَتْ ُف ْ
اخلَ ِْم َٞم ُ٦م) .
( )289

( )290

( )291

()292

( ) 287اًمس٤مئؾ هق قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم طمٞم٨م ىم٤مل« :ىمٚم٧م ًمٚمزسمػم إين ٓ أؾمٛمٕمؽ حت دث قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام حيدث ومالن
وومالنش يمذا ذم روان٦م اًمبخ٤مري أيت خترجيٝم٤م.
( ) 288أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب أصمؿ ُمـ يمذب قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،) 107( -مـ طمدن٨م اًمزسمػم ،وهق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ
طمدن٨م أٟمس.
( ) 289قمبد اًمٕمزنز سمـ ضمٕمٗمر سمـ سمٙمر سمـ إسمر اهٞمؿ أسمق ؿمٞمب٦م .نٕمرف سم٤مسمـ اخلقارزُمل ،وهق أظمق أيب احلسلم حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر .شمقذم ذم مج٤مدى
أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 223 /12شمرمج٦م  ،)5569شم٤مرنخ اإلؾمالم ( 524 /7شمرمج٦م .)296
( ) 290ويمٞمع سمـ اجلراح سمـ ُمٚمٞمح سمـ قمدي ،سمـ ومرس ،سمـ مججٛم٦م ،سمـ ؾمٗمٞم٤من ،سمـ ا حل٤مرث ،سمـ قمٛمرو ،سمـ قمبٞمد ،سمـ رؤاس ،اإلُم٤مم احل٤مومظ،
حمدث اًمٕمراق ،أسمق ؾمٗمٞم٤من اًمرؤاد ،اًمٙمقذم ،أطمد إقمالم .وًمد ؾمٜم٦م شمسع وقمنمنـ وُمئ٦مُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م سمٗمٞمد ذم ـمرنؼ ُمٙم٦م

إبطال الحيل
دم٤مًمسف ومتٔمـ أن سمف قم ًّٞم٤م ،واًمٕمل هق طمبس اًمٙمالم ،نرند أن نتٙمٚمؿ سم٠مؿمٞم٤مء يمثػمةً ،مٙمـ أؾمٙمتتف اخلِمٞم٦م ،وهذا ىم٤مًمف
اسمـ قمب٤مس عم٤م ؾمٛمع أن ؿمب٤م ًسم٤م ُمـ ىمرنش نتج٤مدًمقن ذم اًم٘مدر قمٜمد سم٤مب سمٜمل ؿمٞمب٦م ،وم٘م٤مل ًم٘م٤مئده -ويم٤من ىمد قمٛمل ذم آظمر
طمٞم٤مشمف" :-ىمػ يب قمٚمٞمٝمؿ" ،ومٚمام وىمػ قمٚمٞمٝمؿ شمٙمٚمؿ سمٙمالم ـمقنؾ طمسـ ،ومٙم٤من مم٤م ىم٤مًمف :إن ُمـ قمب٤مد اهلل ُمـ أؾمهٙمتتف
اخلِمٞم٦م نٔمـ سمف قمل ،وُم٤م سمف قمل ،وًمق شمٙمٚمٛمقا ًمٙم٤مٟمقا واهلل هؿ اًمٗمّمح٤مء وهؿ اًمبٚمٖم٤مء وهؿ احلٙمامء ،وًمٙمـ أؾمٙمتتٝمؿ
ظمِمٞم٦م اهلل -قمز وضمؾ

()293

" ً ،مٞمس هذا هق اًمسٙمقت قمـ اًمب٤مـمؾً ،مٙمـ اًمسٙمقت قمـ يمثرة اًمٙمهالم ،وإذا ضمه٤مء أُمهر

سم٤معمٕمروف وهنل قمـ اعمٜمٙمر ٓ نسٙمتقن.
ِ
ِ
احل َس ِـ ا ًْم َب َّز ُار َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َضم ْٕم َٗم ٍر ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُقمثْ َام َن ْسم ِـ َأ ِيب َؿم ْٞم َب َ٦م
َ
(طمدََّّ َصمٜمل َأ ُسمق َقم ٍّكم ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ْ َ
٤مذ َقمـ ًَمٞم ٍ
ػ سمـ ُمقؾمك َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م طم َّٙمَّ٤مم َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ِقمٞمسك َأسمق ُمٕم ٍ
٨م َىم َ٤مل.).. :
ْ ْ
َ ُ َُ
َ
َ
َ ٌ
قؾم ُ ْ ُ ُ َ
ُن ُ
()294

( )296

( )297

( )295

( )298

َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م

( )299

ُمٜمٍمومف ُمـ احل٩م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 462/30شمرمج٦م  ،)6695ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (140/9
شمرمج٦م .)48
( ) 291نقٟمس سمـ قمبٞمد سمـ دنٜم٤مر اًمٕمبدي ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،احلج٦م ،أسمق قمبد اهلل اًمٕمبدي ،ون٘م٤مل :أسمق قمبٞمد اًمبٍميُ ،مقمم قمبد اًم٘مٞمسُ .مقٓهؿ
اًمبٍميُ .مـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم وومْمالئٝمؿ .رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 517/32شمرمج٦م  ،)7180وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 288/6شمرمج٦م .)124
( )292أظمرضمف ويمٞمع ذم اًمزهد ( )314سمف .أظمرضمف أسمق ظمٞمثٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ (ُ )20مـ ـمرنؼ ؾمٗمٞم٤من سمف.
( )293أظمرضمف اًمٕمدين ذم اإلنامن ( ،)5اسمـ وه٥م ذم ضم٤مُمٕمف ( ،)443أضمري ذم اًمنمنٕم٦م ( ،)58 ،57أسمق اًمِمٞمخ ذم اًمٕمٔمٛم٦م ( ،)78أظمب٤مر ُمٙم٦م
ًمٚمٗم٤ميمٝمل ( ،)1214اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ ( )80-79/10قمـ اسمـ قمب٤مس سمف.
( ) 294حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلسـ سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل أسمق قمكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمقاف .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي :يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤م ُمـ
أهؾ اًمتحرزُ ،م٤م رأن٧م ُمثٚمف ذم اًمتحرز .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 115 /2شمرمج٦م  ،)90وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 138 /8شمرمج٦م .)306
( ) 295حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞمب٦م إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن أسمق ضمٕمٗمر اًمٕمبز ،احل٤مومظ اًمب٤مرع حمدث اًمٙمقوم٦م .ؾمٙمـ سمٖمداد وطمدث هب٤مُ .م٤مت ذم مج٤مدى
إومم ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئتلم قمـ ٟمٞمػ وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 42/3شمرمج٦م  ،)979وُمٞمزان آقمتدال ( 642/3شمرمج٦م
.)7934
( ) 296نقؾمػ سمـ ُمقؾمك سمـ راؿمد سمـ سمالل اًم٘مٓم٤من ،أسمق نٕم٘مقب اًمٙمقذم اعمٕمروف سم٤مًمرازي ،وًمد ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وؾمتلم وُمئتلم .ؾمٙمـ اًمري صمؿ اٟمت٘مؾ
إمم سمٖمداد ومسٙمٜمٝم٤م ،وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م صمالث ومخسلم وُمئتلم ،وىمٞمؾ :إن أصٚمف ُمـ إهقاز ،وُمتجره سم٤مًمري .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صدوق .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 465/32شمرمج٦م  ،)7159وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 221/12شمرمج٦م )76
طمٙم٤مم سمـ ؾمٚمؿ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٙمٜم٤مين اًمرازي .ويم٤من ُمـ ٟمبالء اًمٕمٚمامء .وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ وهمػمهُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسٕملم وُمئ٦م
(َّ ) 297
سمٛمٙم٦م ،ويم٤من ىمد ىمدم ًمٚمح٩م ،وطمدث سمبٖمداد ذم اًمسٜمٞم٦م ،شمقذم ىمبؾ نقم قمروم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ًمف همرائ٥م .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( 83/7شمرمج٦م  ،)1421وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 88/9شمرمج٦م .)26

إبطال الحيل
هذا ًمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ.
اًمِمٕمبِل َومٞمٕم ِر ُض َقمٜمِِّّل و َجيبٝمٜمِل سمِ٤معمَْس َ٠م ًَم ِ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :وم ُ٘م ْٚم ُ٧م :ن٤م ُمٕم َنم ا ًْمٕم َٚمام ِءَ :شم َْزوو َن َقمٜمََّّ٤م َأطم ِ
٤مدنثَ ُٙم ُْؿ
َ
ُ
َ َُْ
ُْ
َ َْ َ ُ َ
ْ
(ُ ..يمٜمْ ُْ٧م َأ ْؾم َ٠م ُل َّ ْ َّ
اًمِمٕمبِل :ن٤م ُمٕمنم ا ًْمٕم َٚمام ِء :ن٤م ُمٕمنم ا ًْم ُٗم َ٘مٝم ِ
٤مءًَ :مسٜمََ٤م سمِٕم َٚمامء وَٓ ُوم َ٘مٝمه٤مء ،و ًَم ِٙمٜمَّٜمََه٤م َىمهقم ؾم ِ
ِ
ِ
هٛم ْٕمٜمََ٤م
َو َ ْ
َ َ َ
ْ ُ َ َ َ
َ
ْ ٌ َ
دمبَ ُٝمق َٟمٜمََ٤م سم٤معمَْ ْس َ٠م ًَم٦م! َوم َ٘م َ٤مل َّ ْ ُّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
( )300

٤مر ِم اهللِ ،وا ًْمٕم ِ
َطم ِدنثً٤م َومٜمَ َْح ُـ ُٟم َُحدِِّّ ُصم ُٙم ُْؿ سمِ َام َؾم ِٛم ْٕمٜمََ٤م ،إِ َّٟم ََّام ا ًْم َٗم ِ٘مٞم ُف َُم ْـ َو ِر َع َقم ْـ َحم َ ِ
٤مف اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾ ).
٤ممل ُ َُم ْـ َظم َ
َ َ
()301

أي :أٟمتؿ شم٘مقًمقن :ن٤م ُمٕمنم اًمٕمٚمامء ن٤م ُمٕمنم اًمٗم٘مٝم٤مء ،وٟمحـ ًمسٜم٤م سمٕمٚمامء وٓ وم٘مٝم٤مءُ ،مع أن اًمِمٕمبل أوم٘مف اًمٙمقوم٦م
ذم زُم٤مٟمف ،ويم٤من ذم ـمب٘م٦م اًمٜمخٕمل ،ن٘مقل :وًمٙمٜمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م طمدنثً٤م وٟمحدصمٙمؿ سمام ؾمٛمٕمٜم٤م ،إٟمام اًمٗم٘مٞمف ُمـ ورع قمـ حمه٤مرم
اهلل -قمز وضمؾ :-أي :نتقرع قمٜمٝم٤م ،واًمٕم٤ممل َُمـ ظم٤مف اهلل -قمز وضمؾ -ومٕمٛمؾ طمتك أورصمف اخلقف واخلِمٞم٦م ،وم٠موضح
صٗم٤مت اًمٕم٤ممل أن نٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ،وم٢مذا قمٛمؾ سمٕمٚمٛمف اٟم٘م٤مدت ًمف يمؾ هذه اعمس٤مئؾ.
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َؿمٞمْبَ َ٦م َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ ِ
٤مين ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ إِ ْؾم َام ِقم َٞمؾ
َ
احلَ َّس ُّ
٤ممل َأ ْومتِٜمِلَ ،وم َ٘م َ٤مل :إِ َّٟمَّام ا ًْمٕم ِ
ِ
اؾمتَ ْٗمتََك َر َضم ٌؾ َّ ِ
َ
هلل .
َ٤مف ا َ
خي ُ
٤ممل ُ َُم ْـ َ َ
َ َ
َىم َ٤ملْ :
اًمِم ْٕمب َّل َوم َ٘م َ٤مل :أ ُّ َْي٤م ا ًْم َٕم ُ
( )302

( )303

َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ ُٟم َُٛم ْ ٍػم

()304

َقم ْـ َُم٤مًمِ ِؽ ْسم ِـ ُِم ْٖم َْق ٍل

( )305

()306

( ) 298قمٞمسك سمـ نزند إزرق ،أسمق ُمٕم٤مذ اعمروزي اًمٜمحقي .ذيمره اسمـ طمب٤من ذم يمت ٤مب اًمث٘م٤مت ،وىم٤مل :يم٤من قمغم ىمْم٤مء رسظمس وهب٤م ُم٤مت .ىم٤مل
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥مُ :م٘مبقل .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 58/23شمرمج٦م  ،)4671وصم٘م٤مت اسمـ طمب٤من (490/8شمرمج٦م .)14601
(ً ) 299مٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ سمـ زٟمٞمؿ اًم٘مرر ،أسمق سمٙمر ،ون٘م٤مل :أسمق سمٙمػم ،اًمٙمقذمُ ،مقمم قمتب٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،ون٘م٤ملُ :مقمم قمٜمبس٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من،
ون٘م٤ملُ :مقمم ُمٕم٤مون٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ،واؾمؿ أيب ؾمٚمٞمؿ أنٛمـ ،ون٘م٤مل :أٟمس ،ون٘م٤مل :زن٤مدة ،ون٘م٤مل :قمٞمسك .حمدث اًمٙمقوم٦م وأطمد قمٚمامئٝم٤م
إقمٞم٤من ،قمغم ًملم ذم طمدنثف ًمٜم٘مص طمٗمٔمف .وًمد سمٕمد اًمستلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئ٦م وىمٞمؾ :صمالث وأرسمٕملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صدوق يمثػم اخلٓم٠م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 279/24شمرمج٦م  ،)5017وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 179/6شمرمج٦م .)84
( ) 300قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ ،وىمٞمؾ :اسمـ قمبد اهلل سمـ ذاطمٞمؾ ،وىمٞمؾ :اسمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمبد ،اًمِمٕمبل ،أسمق قمٛمرو اًمٙمقذم ،اسمـ أظمل ىمٞمس سمـ قمبد،
ُمـ ؿمٕم٥م مهدان ،وأُمف ُمـ ؾمبل ضمٚمقٓء ،وًمد ًمس٧م ؾمٜملم ظمٚم٧م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،قمغم اعمِمٝمقرُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث أو أرسمع
وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 28/14شمرمج٦م  ،)2042وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 294/4شمرمج٦م .)113
( ) 301أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ (ُ )368/25مـ ـمرنؼ حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞمب٦م سمف .وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (ُ )311/4مـ
ـمرنؼ طمٙم٤مم سمف.
( ) 302إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن سمـ ظمقاؾمتل اًمٕمبزُ ،مقٓهؿ ،أسمق ؿمٞمب٦م سمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمب٦م اًمٙمقذم .وًمد ذم أن٤مم
ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م .ويم٤من ُمـ شمالُمذة اإلُم٤مم أمحد ذم اًمٗم٘مفُ ،م٤مت سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م مخس٦م وؾمتلم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 128/2شمرمج٦م  ،)197وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 128/11شمرمج٦م .)45

إبطال الحيل
ِ
ِ
حي َٞمك إَ ْز ِد ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َـم ْٚم َح َ٦م َأ ْ َ
محَدُُ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َقم ْبد ا ًْم َٙم َِرن ِؿ ا ًْم َٗم َز ِار ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َ ْ
ِ
َداو ُد ْسم ُـ اعمُْ َح ِّ ِؼم َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم َّب٤م ُد ْسم ُـ َيمَثِ ٍػم َقم ِـ ا ْسم ِـ ُضم َر ْن ٍ٩م َقم ْـ َقم َٓم٤م َء َو َأ ِيب ُّ ِ
ٍ
يض
اًمز َسم ْػم َقم ْـ َضم٤مسمِر َ -ر َ
( )307

( )309

( )310

( )311

( )308

( )312

( )313

()314

( ) 303حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمبخؽمي احلس٤مين ،أسمق قمبد اهلل اًمقاؾمٓمل اًمانر .ؾمٙمـ سمٖمداد ،ويم٤من ظمػما ُمرضٞم٤م صدوىم٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :ص دوقُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 471 /24شمرمج٦م  ،)5061وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 164 /6شمرمج٦م
.)410
( ) 304قمبد اهلل سمـ ٟمٛمػم احل٤مومظ اًمث٘م٦م اإلُم٤مم ،أسمق هِم٤مم اهلٛمداين اخل٤مرذم ُمقٓهؿ اًمٙمقذم .وًمد ؾمٜم٦م مخس قمنمة وُمئ٦م .وُم٤مت ذم رسمٞمع إول ؾمٜم٦م
شمسع وشمسٕملم وُمئ٦م .ىم ٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ص٤مطم٥م طمدن٨م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 225/16شمرمج٦م  ،)3618ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 244/9شمرمج٦م .)70
(ُ ) 305م٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل سمـ قم٤مصؿ سمـ همزن٦م سمـ ظمرؿم٦م ،اإلُم٤مم ،اًمث٘م٦م ،اعمحدث ،أسمق قمبد اهلل اًمبجكم ،اًمٙمقذم .يم٤من ُمـ ؾم٤مدة اًمٕمٚمامء .ىم٤مل أمحد:
صم٘م٦م ،صمب٧م ذم احلدن ٨م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م .شمقذم ؾمٜم٦م شمسع ومخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 158 /27شمرمج٦م
 ،)5753وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 174 /7شمرمج٦م .)56
( )306أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (ُ )311/4مـ ـمرنؼ قمبد اهلل سمـ ٟمٛمػم سمف
( ) 307أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمرنؿ سمـ نزند سمـ ؾمٕمٞمد أ سمق ـمٚمح٦م اًمٗمزاري اًمبٍمي اعمٕمروف سم٤مًمقؾم٤مود .ؾمٙمـ سمٖمداد وطمدث هب٤مُ .م٤مت ؾمٜم٦م
اصمٜمتلم وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 57/5شمرمج٦م  ،)2423وُمٞمزان آقمتدال ( 145/1شمرمج٦م .)565
( ) 308حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ قمبد اًمٙمرنؿ سمـ ٟم٤مومع إزدي ،أسمق قمبد اهلل سمـ أسمك طم٤مشمؿ ،اًمبٍميُ ،مـ أهؾ اًمبٍمة .ؾمٙمـ سمٖمداد ،وطمدث هب٤مُ .م٤مت
ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخسلم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 414/3شمرمج٦م  ،)1547وهتذن٥م اًمٙمامل (633/26
شمرمج٦م .)5689
( ) 309داود سمـ اعمحؼم سمـ ىمحذم سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ يمقان اًمٓم٤مئل ،ون٘م٤مل :اًمث٘مٗمل ،اًمبٙمراوي ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمبٍميٟ ،مزنؾ سمٖمداد ،وهق ص٤مطم٥م يمت٤مب
"اًمٕم٘مؾ"  .وىمحذم ُمقمم أيب سمٙمرة اًمث٘مٗمل ُمـ ؾمبل أصبٝم٤منُ .م٤مت نقم اجلٛمٕم٦مً ،مثامن ُمْملم ُمـ مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئتلم سمبٖمداد .ىم٤مل
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥مُ :مؽموك .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 359/8شمرمج٦م  ،)4459هتذن٥م اًمٙمامل ( 443/8شمرمج٦م .)1784
( )310قمب٤مد سم ـ يمثػم اًمث٘مٗمل اًمبٍمي ،ؾمٙمـ ُمٙم٦م ،ويم٤من ُمتٕمبدا .شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥مُ :مؽموك .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( 145/14شمرمج٦م  ،)3090وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 106/7شمرمج٦م .)46
( ) 311قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ ضمرن٩م ،أسمق ظم٤مًمد ،وأسمق اًمقًمٞمد اًم٘مرر إُمقي ،اعمٙم ل ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،ؿمٞمخ احلرم .أول ُمـ دون
اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م ،ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .يم٤من نّمقم اًمدهر ؾمقى صمالصم٦م أن٤مم ُمـ اًمِمٝمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤مضؾ ،ويم٤من
ندًمس ونرؾمؾُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 338 /18شمرمج٦م  ،)3539وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 325 /6شمرمج٦م .)138
( ) 312قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ،واؾمٛمف أؾمٚمؿ اًم٘مرر اًمٗمٝمري ،أسمق حمٛمد اعمٙمل ُمقمم آل أيب ظمثٞمؿ ،قم٤مُمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم ُمٙم٦م ،ون٘م٤ملُ :مقمم
سمٜمل مجح .وًمد ذم ظمالوم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من ،ون٘م٤مل :إٟمف ُمـ ُمقًمدي اجلٜمد وٟمِم٠م سمٛمٙم٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وُمئ٦م قمـ ٟمحق ُمئ٦م ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ

إبطال الحيل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َه٥م
اضمتَٜمَ َ
اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ َّٟم ُف َشمالَََ ﴿ :و َُم٤م َن ْٕم٘م ُٚم َٝم٤م إَِّٓ ا ًْم َٕم٤معمُق َن﴾ َ ،وم َ٘م َ٤مل :ا ًْم َٕم٤ممل ُ ا ًَّمذي َقم٘م َؾ َقم ِـ اهللِ َأ ُْم ِره َوم َٕمٛم َؾ سمِ َٓم٤م َقمه٦م اهللِ َو ْ
( )315

َؾم َخ َٓم ُف) .
( )316

هٙمذا ومٝمٛمقا ُمٕمٜمك اًمٕم٤ممل ،وهذه أن٦مَ ﴿ :و َُم٤م َن ْٕم ِ٘م ُٚم َٝم٤م إَِّٓ ا ًْم َٕم٤معمُِق َن﴾ ،ذف ٕهؾ اًمٕمٚمهؿ ،ومه٤مهلل -قمهز وضمهؾ-
ضب إُمث٤مل ًمٚمٜم٤مس يمٚمٝمؿً ،مٙمـ ُم٤م نٕم٘مٚمٝم٤م إٓ اًمٕم٤معمقن ،ىم٤مل ضم٤مسمر" :اًمٕم٤ممل اًمذي قم٘مؾ قمـ اهلل أُمره" ،نٕمٜمل أص٤مب
طم٘مٞم٘م٦م إُمر ووم٘مٝمف ،ومٝمق نٕم٘مؾ قمـ اهلل أُمره ،صمؿ قمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اهلل واضمت٥م ؾمخٓمف ،ومال نذه٥م وىمتف يمٚمهف ذم اًمتٜمٔمهػم
وا ًمتٗمٙمػم ،سمؾ نٕمٛمؾ ،وم٢مذا قمٛمؾ اٟمٗمتح٧م ًمف أسمقاب اخلػم ،وأهمٚم٘م٧م قمٜمف أسمقاب اجلدل واعمهراء وُمه٤م ٓ نٜمٗمهع ،ن٘مهقل
سمٕمض اًمسٚمػ :إذا ىمرأت ُمثالً ذم اًم٘مرآن ومل أقمرف وضمٝمف ض٤مق صدريٕ ،ن اهلل ن٘مقلَ ﴿ :وشمِ ْٚم َؽ إَ ُْمثَ ُ٤مل َٟم ْ ِ
ههب٤م
َا ُ َ
ًمِٚمٜمَّ ِ
َّ٤مس َو َُم٤م َن ْٕم ِ٘م ُٚم َٝم٤م إَِّٓ ا ًْم َٕم٤معمُِق َن﴾  ،وم٢مذا مل قمروم٧م اعمثؾ قمروم٧م أين ًمس٧م ُمـ ه١مٓء.
( )317

ِ
٤مس ْسم ُـ َن ِزندََ
(طمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
ُقذم َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َٕم َّب ُ
َ
احل َس ِـ ْسم ُـ َأ ِيب ا ًْم َٕمالََء ا ًْم ُٙم ِ ُّ
محَدََ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ َ
ِ
مح ِـ ْسم ُـ َُم ْٝم ِد ٍّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل ُىم َّر ُة ْسم ُـ َظم٤مًمِ ٍد َقم ْـ َقم ْق ِن ْسم ِـ َقم ْب ِد اهللِ ْسم ِـ ُقمتْ َبه َ٦م
اًمر ْ َ
اين َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ َّ
ا ًْم َب ْح َر ُّ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ ِ
اًمر َوا َن ِ٦م َو ًَم ِٙم َّـ ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ ْ
اخلَ ِْم َٞم ُ٦م) .
يض اهللُ َقمٜمْ ُفًَ :-م ْٞم َس ا ًْمٕم ْٚم ُؿ ًم ْٚم َٛم ْرء سمِ َٙمثْ َرة ِّ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َقم ْبدُُ اهللِ ْسم ُـ َُم ْس ُٕمقد َ -ر َ
( )318

( )319

( )320

( )322

( )321

( )323

طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤مضؾً ،مٙمٜمف يمثػم اإلرؾم٤مل ،وىمٞمؾ :إٟمف شمٖمػم سم٠مظمرة ،ومل نٙمثر ذًمؽ ُمٜمف .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 69/20شمرمج٦م
 ،)3933ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 78/5شمرمج٦م .)29
( ) 313حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ شمدرس اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمّمدوق ،أسمق اًمزسمػم اًم٘مرر إؾمدي اعمٙملُ ،مقمم طمٙمٞمؿ سمـ طمزام .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنمنـ
وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ،إٓ أٟمف ندًمس .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 402/26شمرمج٦م  ،)5602ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (380/5
شمرمج٦م .)174
( ) 314ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ سمـ يمٕم٥م سمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمّم٤مري اًمسٚمٛمل نٙمٜمك أسم٤م قمبد اهلل وأسم٤م قمبد اًمرمحـ وأسم٤م
حمٛمد ،أطمد اعمٙمثرنـ قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وروى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وًمف وٕسمٞمف صحب٦م .يم٤من آظمر أصح٤مب رؾمقل اهلل -
سمٕم٤م وشمسٕملم ؾمٜم٦م( .اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 307/1شمرمج٦م )647
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مقشم٤م سم٤معمدنٜم٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم ون٘م٤مل إٟمف قم٤مش أر ً
اإلص٤مسم٦م ( 434/1شمرمج٦م .)1027
( )315اًمٕمٜمٙمبقت.43 :
(ُ )316مقضقع :أظمرضمف احل٤مرث ذم ُمسٜمده (اًمبٖمٞم٦م ُ ) 837 -مـ ـمرنؼ داود سمـ اعمحؼم نف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اعمٓم٤مًم٥م ( :)3384هذه إطم٤مدن٨م
ُمـ يمت٤مب اًمٕم٘مؾ ًمداود سمـ اعمحؼم ويمٚمٝم٤م ُمقضققم٦م.
( )317اًمٕمٜمٙمبقت.43 :
( )318مل أضمده.

إبطال الحيل
ًمٞمس اًمٕمٚمؿ سمٙمثرة اًمروان٦م ،هذه قمالُم٦م ًمٚمٕمٚمؿ ،يمام أن اًمٕمب٤مدة ًمٞمس٧م سمٙمثهرة اًمّمهالة واًمّمهٞم٤مم ،وًمٙمهـ اًمٕمٚمهؿ
اخلِمٞم٦م ،وم٤مٟمٔمر ذم اًمٜمٗمع :هؾ اٟمتٗمٕم٧م أو ٓ؟ ٕن اًمٕمٚمؿ ٟمقر ن٘مذومف اهلل ذم اًم٘مٚم٥م :وًمذًمؽ ىم٤مل اهللَ ﴿ :و ُىم ْؾ َر ِّب ِز ْد ِين
ِقم ْٚم ًام﴾  ،ومٝمق ن٠ميت ُمـ قمٜمد اهلل ،يمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:
()324

ؿمٙمقت إمم ويمٞمع ؾمقء طمٗمٔمل *** وم٠مرؿمدين إمم شمرك اعمٕم٤مِص
وىم٤مل :اقمٚمؿ سم٠من اًمٕمٚمؿ ٟمقر *** وٟمقر اهلل ٓ ن١مشم٤مه قم٤مِص
وم٤مًمٕمٚمؿ ومرىم٤من وٟمقر ن٘مذف اهلل ذم اًم٘مٚم٥مً ،مٞمٛمٞمز سمف اًمٕمبد ،وهذا ٓ نٙمقن إٓ سمٕمٛمؾ وصهالح ٟمٞمه٦م وإىم٤مُمه٦م قمهغم
اًمسٜم٦م ،وشمقرع قمـ أؿمٞم٤مء شمٕمٛمٚمٝم٤م طمتك ن٘مذف ذم ىمٚمبؽ هذا اًمٜمقر ،أُم٤م أن شمّمؾ إمم اًمٜمقر سمٜمٗمسؽ ومال شمستٓمٞمع طمتهك
نٙمقن اهلل هق اًمذي ن٘مذومف ذم ىمٚمبؽ.
ومخالص٦م هذه أصم٤مر -وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء هل٤م سم٘مٞم٦م -هق أن ٟمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م اًمٗم٘مٞمف :طمتك ٓ ٟمٖمؽم سم٤مٕؾمامء ،ومٜمٕمرف َُمـ
هق اًمٗم٘مٞمف احل٘مٞم٘مل؟

ً
طم٤مومٔم٤م صم٘م٦م ،ىمدم سمٖمداد
( )319اًمٕمب٤مس سمـ نزند سمـ أسمك طمبٞم٥م ،أسمق اًمٗمْمؾ اًمبحراين ،نٚم٘م٥م قمب٤مؾمقنف ،ونٕمرف سم٤مًمٕمبدي .يم٤من ىم٤ميض مهدان .يم٤من
وطمدث هب٤مُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم وُمئتلم ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق خيٓمئ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 261/14شمرمج٦م ،)3146
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 101/12شمرمج٦م .)31
( ) 320قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمـ طمس٤من ،سمـ قمبد اًمرمحـ ،اإلُم٤مم اًمٜم٤مىمد اعمجقد ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمؼمي ،وىمٞمؾ :إزديُ ،مقٓهؿ
اًمبٍمي اًمٚم١مًم١مي .شمقذم سم٤مًمبٍمة ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م
صمب٧م طم٤مومظ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 430/17شمرمج٦م  ،)3969وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 192/9شمرمج٦م .)56
( ) 321احل٤مومظ ،احلج٦م ىمرة سمـ ظم٤مًمد أسمق ظم٤مًمد ،ون٘م٤مل :أسمق حمٛمد اًمسدود اًمبٍميُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع ومخسلم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صم٘م٦م ض٤مسمط .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 577/23شمرمج٦م  ،)4870وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 95/7شمرمج٦م .)41
( ) 322اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٕم٤مسمد قمقن سمـ قمبد اهلل سمـ قمتب٦م سمـ ُمسٕمقد ،أسمق قمبد اهلل اهلذزم ،اًمٙمقذم ،أظمق وم٘مٞمف اعمدنٜم٦م قمبٞمد اهلل .شمقذم ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة
وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر هتذن٥م اًمٙمامل ( 453/22شمرمج٦م  ،)4553وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 103/5شمرمج٦م .)37
( )323أظمرضمف أمحد ذم اًمزهد (ُ ) 158مـ ـمرنؼ قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمف ،وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( ،)131/1اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من
ااًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (ُ )728 /58/2مـ ـمرنؼ ىمرة سمف.
( )324ـمف.114 :

إبطال الحيل
ن٘مقل اًمس٤مئؾ :أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿٟ ،مرى ن ٤م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ هذه اًمسهٜمقات إظمهػمة هت٤مومه٧م اًمٙمثهػم ُمهـ اًمٜمه٤مس:
ص٤محلٝمؿ وـم٤محلٝمؿ ،همٜمٞمٝمؿ ووم٘مػمهؿ ،قم٤معمٝمؿ وضم٤مهٚمٝمؿ قمغم إؾمٝمؿ سمِمٙمؾ ُمٚمٗم٧م ًمٚمٜمٔمر وُمه١مذن سمه٤مخلٓمر ،طمتهك
أصبح٧م هذه اًمٗمتٜم٦م سم٤مٕؾمٝمؿ أيمؼم مهٝمؿ :ومٞمٙمتت٥م اًمٞمقم ونبٞمع همدًً ا ،ونِمؽمي هذه إؾمٝمؿ ونبٞمع هذه ،ومال شمتح٘مؼ
ذوط اًمبٞمع اعمٕمتؼمة قمٜمد قمٚمامء اإلؾمالم قمغم ومرض يمقهن٤م طمالًٓ ،ومام شمقضمٝمٙمؿ عمـ اسمتكم هبذه اًمٗمتٜم٦م؟
اًمتقضمٞمف يمام ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :-د ْع َُم٤م َن ِرنبُ َؽ إِ َمم َُم٤م َٓ َن ِرنبُ َؽش  ،هذه اًم٘م٤مقمهدة نٕمٛمهؾ هبه٤م
( )325

إقمرايب ذم اًمّمحراء ،ونٜمجق نؽميمٝم٤م اًمٕم٤ممل اًمذي ذم اًمبٚمد وْيٚمؽ ،وم٤محلالل ِّسملم واحلرام ِّسملم ،وسمٞمٜمٝمام أُمقر ُمِمتبٝم٦م،
وقمٚمامؤٟم٤م اًمٞمقم اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ن٘مقًمقنً :مٞمس ذم إؾمٝمؿ اًمٞمقم طمالل ،ومٝمل شمدور سملم احلرام اًمبلم وسملم اًمِمبٝم٦م
احلالل اًمبلمٕ :ن اًمنميم٤مت يمٚمٝم٤م ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ ىمرض ،وم٢مُم٤م ىمرض رسمهقي أو حمته٤مل قمهغم اًمرسمه٤م ،صمهؿ نهدظمٚمقن ذم
ومٛمـ اؾمتؼمأ ًمدنٜمف وقمرضف قمٚمٞمف
ُمداظمؾ ٓ حتؾ هلؿ ،صمؿ ٟمٞم٦م اعمِمؽمي ًمألؾمٝمؿ ىمد نٙمقن ٟمٞم٦م اعمْم٤مرسم٦م ،فمٚمامت يمثػمةَ ،
أن نت٘مل اهلل ،و َُمـ أراد أن خيٚمط ون٘متحؿ ومٚمف ُم٤م أراد ًمٜمٗمسف ،واجلزاء أُم٤مُمف ،وم٤مإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم ٟمٗمسؽ ويمرهه٧م أن
نٓمٚمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس .
( )326

قر َُم ِْمتََبِ َٝم ٌ٦مش .
احل َرا ُم َسم َّ ٌ
احلالَ َُل َسم ِّ ٌ
لمَ ،و َسمٞمْٜمَ ُٝم َام ُأ ُُم ٌ
لم َو ْ َ
هذه اًم٘مقاقمد اًمتل همٗمؾ اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م ،هذه اًم٘مقاقمد اعمٜمجٞم٦مَ ْ « :
( )327

( )325صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)1727واًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ،سم٤مب ُمٜمف ( )2518واًمٜمس٤مئل :يمت٤مب
إذسم٦م ،سم٤مب احل٨م قمغم شمرك اًمِمبٝم٤مت (ُ ،) 5711مـ طمدن٨م احلسـ سمـ قمكم ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح .وذم اًمب٤مب قمـ
أٟمس.
( ) 326أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب شمٗمسػم اًمؼم واإلصمؿ (ُ ،)2553مـ طمدن٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من.
(ُ ) 327متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اإلنامن ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمدنٜمف ( ،) 52وُمسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة ،سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك
اًمِمبٝم٤مت (ُ ،)1599مـ طمدن٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم.

إبطال الحيل
ن٘مقل :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخُ ،م٤م واضمبٜم٤م دم٤مه ُم٤م ٟمراه أو ٟمسٛمٕمف ُمـ اعمٜمٙمرات اًمتل ومِم٧م وقمٛم٧م وـمٛم٧م :هؾ ٟمٙمتٗمهل
سم٤محلقىمٚم٦م واًمت٠مد وًمزوم اًمّمٛم٧م سمدقمقى درء اعمٗمسدة واًمبٕمد قمهـ اعمِمه٤ميمؾ وأن هٜمه٤مك َُمهـ نٙمٗمٞمٜمه٤م ُمهـ اًمٕمٚمهامء
واجلٝم٤مت اعمختّم٦م؟! أرؿمدوٟم٤م سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ.
اًمقاضم٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،قمغم ضمٝمتلم ،اجلٝم٦م إومم :إذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مِص ُهم ِّٚمٗم٧م سم٤مؾمؿ اًمدنـ
إٟمٙم٤مرا،
إٟمٙم٤مرإ :ن هذا ُ-مع أهن٤م ُمٕمّمٞم٦م -شمبدنؾ ًمٚمدنـ ،وم٢مذا همٚمػ اًمٖمٜم٤مء أو اًمرسم٤م أو اًمزٟم٤م ومٝمذا أقمٔمؿ
ومٝمذه أقمٔمؿ
ً
ً
طمتك ًمق أشمك سمف ُمـ نٔمٝمر ُمٜمٝمؿ اخلػم واًمّمالح.
واجلٝم٦م اًمث٤مين :إذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مِص فم٤مهرة ومل شمٖمٚمػ سم٤مؾمؿ اًمدنـ ،ومٞمج٥م اًمّمؼم وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمهـ
اعمٜمٙمر ،واجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م سم٤محلٙمٛم٦م ،صمؿ إذا رأن٧م هقى ُمتب ًٕم٤م ذم جمٚمس أو ذم سمٚمدة أو ذم ىمرن٦م أو ذم
وؿمح٤م ُمٓم٤م ًقم٤م وإقمج٤مب يمؾ ذي رأي سمرأنف ،ومٕمٚمٞمؽ سمخ٤مص٦م ٟمٗمسؽ ،ودع
دوًم٦م ،إذا رأن٧م هقى ُمتب ًٕم٤م ،ودٟمٞم٤م ُم١مصمر ًةً،
ًّ
ا ُيمُؿ َُّمـ َض َّؾ إِ َذا ْاهتََدََ ْنتُ ُْؿ﴾
قمٜمؽ أُمر اًمٜم٤مسَ َٓ﴿ ،ن ُ ُّ

.

()329 ()328

وم٤مسمذل يمؾ ُم٤م شمستٓمٞمع ،وُم٤م ظمرج قمـ ـم٤مىمتؽ ٓ حت٤مؾم٥م قمٚمٞمف -إن ؿم٤مء اهلل ،-واًمقاضمه٥م قمهغم مجٞمهع اًمٜمه٤مس،
وظم٤مص٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمّم٤مسمرة واجلٝم٤مد ذم هذا إُمر،واًمٕمٚمامء قمٚمهٞمٝمؿ أن نهردوا قمهغم ههذا ونبٞمٜمهقا ظمٓمه٠م ههذإ :ن
واضمبٝمؿ أقمٔمؿ.

( )328اعم٤مئدة.105 :
( ) 329ضٕمٞمػ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اعمالطمؿ ،سم٤مب إُمر واًمٜمٝمل ( ،)4341واًمؽمُمذي :يمت٤مب شمٗمسػم اًم٘مرآن ،سم٤مب وُمـ ؾمقرة اعم٤مئدة
( ،) 3058واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٗمتـ ،سم٤مب ىمقًمف -شمٕم٤ممم :-ن٤م أْي٤م اًمذنـ آُمٜمقا قمٚمٞمٙمؿ أٟمٗمسٙمؿ (ُ ،)4014مـ طمدن٨م أيب صمٕمٚمب٦م اخلِمٜمل ،ىم٤مل
إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ أيب داود :ضٕمٞمػ.

إبطال الحيل
ن٘مقل :ؿمٞمخٜم٤مُ ،م٤م واضمبٜم٤م دم٤مه ُم٤م ٟمسٛمع ُمـ ومت٤موى همرنب٦م خت٤مًمػ مجٝمقر قمٚمامء هذه اًمبالد ،سمدقمقى أهن٤م صه٤مدرة
ُمـ قم٤ممل أو جمتٝمد؟
أول رء ٟمستٗمٞمده ُمـ هذا اًمٙمت٤مب أن ٟمٕمرف ُمٜمفُ :مـ اًمٕم٤ممل واعمجتٝمد؟! أن ىمد نٓمٚمؼ طمتك قمغم اًمذي ُم٤م نٓمبؼ
اًمسٜم٦م ذم فم٤مهره ،وٓ نٔمٝمر ُمٜمف ٓ دن٤مٟم٦م وٓ شم٘مقى ،ونسٛمك جمتٝمدًً ا وقم٤معمً٤م! سمؾ أن سمٕمهض اعمجه٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞمه٦م ومٞمٝمه٤م
اًمراوميض واإلسم٤ميض واًمّمقذم ،ون٘م٤مل :هذا جمٛمع وم٘مف ،واًمّم٤مدر قمٜمف جي٥م ـم٤مقمتف ،وهذا هٞمئ٦م قمٚمٛمٞم٦م ،ودمده٤م خمٚمٓم٦م
ِ
ودب ،ومٞمج٥م أن ٟمٕمرف َُمـ هق اًمٕم٤ممل؟! صمؿ إذا زل اًمٕم٤ممل يمام ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبْ" :يدم اإلؾمالم
ه٥م َّ
ُمـ يمؾ َُمـ َّ
صمالث :أوهل٤م :زًم٦م اًمٕم٤ممل ، "...ومٝمذه هتدم اإلؾمالم ،وإذا يم٤من اًمٕم٤ممل شم٘مٞمًّ٤م وم٢مٟمف ن٘م٤مل :هذه زًم٦م وٓ أطمد نتبٕمف ومٞمٝم٤م.
( )330

( ) 330أظمرضمف اًمدارُمل :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ذم يمراهٞم٦م أظمذ اًمرأي ( ،)214اًمٗمرن٤ميب ذم صٗم٦م اًمٜمٗم٤مق ( )30قمـ قمٛمر سمف.

إبطال الحيل
ن٘مقل :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ،اًمٗم٘مف هؾ نٕمتؼم ُمٜمح٦م ُمـ اهلل ًمٚمٕمبد أم أٟمف ظمّمٚم٦م ُمٙمتسب٦م حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ سمذل ضمٝمده ذم
اشمب٤مع هدي اعمّمٓمٗمك؟
﴿و ُيمالًّ آ َشم ْٞمٜمَ٤م ُطم ْٙم ًْام
يمال إُمرنـ ،اهلل -قمز وضمؾ -ىم٤ملَ ﴿ :وم َٗم َّٝم ْٛمٜمَ َ
َ٤مه٤م ُؾم َٚم ْٞم َام َن﴾  ،وم٤مهلل هق اًمذي ومٝمٛمف ،صمؿ ىم٤ملَ :
( )331

َو ِقم ْٚم ًام﴾  ،ومٝمذا هق داود قمٚمٞمف اًمسالم.
( )332

واسمـ اًم٘مٞمؿ

()333

ِ
ِ
اًمٍم َ
ٞمؿ﴾  ،شمٙمٚمؿ قمـ ُمس٠مًم٦م
ذم أول ُمدارج اًمس٤مًمٙملم ذم ذح ىمقًمف -شمٕم٤مممْ :
اط اعمُْ ْستََ٘م َ
﴿اهد َٟمَ٤م ِّ َ
( )334

وأنْم٤م هل٤م أؾمب٤مبٟٕ ،مؽ حت٤مولً ،مٙمـ سمٕمض اًمٜم٤مس نبذل إؾمب٤مبً ،مٙمـ
اًمٗمٝمؿ وىم٤مل" :إن أيمثره٤م ُمٜمح٦م ُمـ اهلل"ً ،
يمثػما.
مل َ
ن١مت ً
ظمػما ً
ومٝمام :وًمذًمؽ َُمـ ن١مشمك احلٙمٛم٦م و َُمـ احلٙمٛم٦م اًمٗمٝمؿ ،وم٘مد أويت ً
وًمذًمؽ وم٤مًمٕمٚمامء إٟمام نتامنزون سم٤مًمٗمٝمؿ ،ونٙمقن سمٕمْمٝمؿ أومٝمؿ ُمـ سمٕمض ،وأطمسـ إص٤مسم٦م ًمٚمحؼ ُمـ سمٕمض ،وم٠مٟم٧م
قمز ّ
وضمؾ -أن نٗم ِّٝمٛمؽ ،وأن نٕمٓمٞمؽ هذا اًمٗمٝمؿ.
أسمذل اًمسب٥م ،وأؾم٤مل اهلل ّ -
ويمذًمؽ ىم٤مل قمكم -ريض اهلل قمٜمفٕ -يب ضمحٞمٗم٦م

( )335

عم٤م ؾم٠مًمف :هؾ قمٜمديمؿ رء همػم اًمذي قمٜمد اًمٜم٤مس؟ ىم٤ملٓ" :

ومٝمام ن١مشمٞمف اهلل ُمـ نِم٤مء ذم يمت٤مب"  ،وم٤مًم٘مرآن ُمقضمقد قمٜمد اًمٜم٤مس يمٚمٝمهؿً ،مٙمهـ
واًمذي ومٚمؼ احلب٦م وسمرأ اًمٜمسٛم٦م ،إٓ ً
( )336

اًمذي قمٜمده ومٝمؿ قمٜمده رء ًمٞمس قمٜمد اًمٜم٤مس.

( )331إٟمبٞم٤مء.79 :
( )332إٟمبٞم٤مء.79 :
( ) 333حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أنقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمرنز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗم؛ اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزن٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخسلم
وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدان٦م واًمٜمٝم٤من٦م ( - 523 /18دار هجر) ،واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 170 /5شمرمج٦م .)600
( )334اًمٗم٤محت٦م.6 :
( ) 335وه٥م سمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ضمٜم٤مدة سمـ طمبٞم٥م سمـ ؾمقاءة اًمسقائل -سمْمؿ اًمسلم اعمٝمٛمٚم٦م ،وختٗمٞمػ اًمقاو واعمد -اسمـ قم٤مُمر سمـ صٕمّمٕم٦م
أسمق ضمحٞمٗم٦م اًمسقائل .ىمدم قمغم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم أواظمر قمٛمره ،وطمٗمظ قمٜمف ،صمؿ صح٥م قمٚمٞم٤م سمٕمده ووٓه ذـم٦م اًمٙمقوم٦م عم٤م
ومم اخلالوم٦م .ويم٤من قمكم نسٛمٞمف وه٥م اخلػمُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمتلم ذم وٓن٦م سمنم قمغم اًمٕمراق .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 750 :شمرمج٦م
 ،)2702واإلص٤مسم٦م ( 626 /6شمرمج٦م .)9172

إبطال الحيل

ن٘مقل أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ :هؾ ُمـ اًمت٘مٜمٞمط أن نٙمقن يمثػم ُمـ إذـم٦م ومٞمٝم٤م ختقنهػ ؿمهدند ،طمتهك إن سمٕمْمهٝمؿ
نٕمتٛمد هذا إؾمٚمقب ذم أذـمتف زائدًً ا قمغم هذا اًمبٙم٤مء اعمستٛمر؟
ىم٤مل اًمسٚمػَُ :مـ َقمبَد اهلل سم٤مخلقف وطمده ومٝمق طمروري ،و َُمـ قمبد اهلل سم٤مًمرضم٤مء وطمده ومٝمق ُمرضمئ ،و َُمـ قمبد اهلل
سم٤محل٥م وطمده ومٝمق زٟمدنؼ ،ومال سمد أن جي ٛمع سملم احل٥م واخلقف واًمرضم٤مء ًمٞم٘مٞمؿ اًمٕمب٤مدة ،أُم٤م إذا يم٤من قمٜمده ختقنػ وم٘مط
وم٘مد حيٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم اًمٙمٗمر ،وم٤محلرورن٦م سمالؤهؿ إهنؿ ٟمٔمروا ذم أن٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م ختقنػ ومٙمٗمروا اًمٜم٤مس ،وإذا يم٤من -
يمام شمدقمل اًمّمقومٞم٦م -أهنؿ شمس٘مط قمٜمٝمؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ ومٝمذه زٟمدىم٦م.
ومٙمام ىم٤مل اًمس٤مئؾ :ومرق سملم اًمٕمٚمامء وسمهلم اًم٘مّمه٤مص واًمققمه٤مظ ،ومبٕمْمهٝمؿ قمٜمهده اًمبٙمه٤مء اعمسهتٛمر ،وسمٕمْمهٝمؿ
ونبلم هلؿ ،ونٗم؛ هلؿ اًم٘مرآن ،واًم٘مرآن يمام شمالطمٔمهقن ُمثه٤مين :يمٚمهام ضمه٤مء
نتّمٜمٕمف ..ويمذاً ،مٙمـ اًمٕم٤ممل نٕمظ اًمٜم٤مسِّ ،
ختقنػ ضم٤مء سمٕمده شمسٝمٞمؾ ،يمٚمام ضم٤مءت اجلٜم٦م ضم٤مءت اًمٜم٤مر ،طمتك حيٗمظ ُمٞمزان اًمٕمبد :ومٝمذا ُمٕمٜمك ُمث٤مين أي نثٜمل سمٕمْمف
قمغم سمٕمض.

أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ؾم٤مئٚم٦م شم٘مقلٟ :محـ اًمٜمس٤مء ظمالل اًمسٜمتلم إظمػمشملم ٟمٕم٤مين ُمـ يمثرة اًمٕمري ذم اًمٜمس٤مء ،وًمٞمس
ظم٤مص٤م سم٤معمٜم٤مؾمب٤مت ،سمؾ وذم دمٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕم٤مئٚمٞم٦م ،ويمٚمام أٟمٙمرٟم٤م قمٚمٞمٝمـ أظمذن سمٗمتهقى اًمِمهٞمخ اًمٗمهالين ،وىمقًمهف إن
ذًمؽ ًّ
اًمٕمقرة ُمـ اًم؛ة إمم اًمريمب٦م ،وأهن ـ أن سملم اًمٜمس٤مء ،ومٜمحـ ٟمرى ُمٜم٤مفمر شم٠مسم٤مه٤م اًمٜمٗمقس إسمٞم٦م ،وىمد يمٜم٤م ُمـ ىمبؾ ٟمٜمٙمر
سمٗمت٤موى ُمِم٤مخيٜم٤م  -رمحٝمؿ اهلل ،أُم٤م ومت٤موى أن ومٞمجقز إفمٝم٤مر يمؾ رء قمدا ُم٤م سملم اًم؛ة إمم اًمريمب٦م ،أومتقٟمه٤م ،ومهٜمحـ
ٟمِمٕمر سمحرىم٦م وٟمٗمٙمر ذم آقمتزال.

(ُ ) 336متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب ومٙم٤مك إؾمػم ( ، )3047،6903،6915واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤م
ومْمؾ اعمدنٜم٦م ودقم٤مء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف ،يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب حترنؿ شمقزم اًمٕمتٞمؼ همػم ُمقاًمٞمف (.)1370

إبطال الحيل
ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،هذا آظمر اًمزُم٤من يمام ىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمِ « :صٜمْ َٗم ِ
ِ
٤من ُِمه ْـ َأ ْه ِ
هؾ اًمٜمََّّه٤مر َمل ْ
وؾم ِٝمـ َيم َ٠مؾمٜمِٛم ِ٦م ا ًْمب ْخ ِ
٤مت ،ر ُؤ ِ
َأر ُمه٤مٟ :مِس٤مء َيم ِ
٤مت َقم ِ
٧م ا َْعم ِ٤مئ َٚم ِ٦مش  ،ومٝمذه ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ،أيُ :مققمقدات سم٤مًمٜمه٤مر،
َ٤مؾم َٞم ٌ
َّ ْ َ ُ
٤مر َن ٌ ُ
َ َ َ ٌ
( )337

قمز ّ
وضمؾ.
إٓ أن نٕمٗمق اهلل ّ -
وأُم٤م اًمذي ن٘مقل :إن قمقرة اعمرأة ُمع اعمرأة ُمـ اًم؛ة إمم اًمريمب٦م ،ومٝمذا ىمهد رد قمٚمٞمهف اًمٕمٚمهامء ذم وىمتهف ،وىمه٤مًمقا:
صحٞمح إن هذا ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٔمر ،وم٢مذا ٟمٔمرت اعمرأة إمم صدر اعمرأة ًمٚمح٤مضم٦م ٓ شم٠مصمؿً ،مٙمـ ٓ نٕمٜمل أهن٤م شمتٙمِمػ إٓ ُم٤م
سملم اًم؛ة واًمريمب٦م.
ومدائام ذم اًمٗم٘مف ن٠مشمقن سم٠مؿمٞم٤مء ُأ ًِّمٗم٧م َو ُسمٞمٜم٧م قمٜمد اإلؿمٙم٤مل وقمٜمهد طمهؾ
ومٝمذا ٓ نٗمٝمؿ سم٤مًمٕمٙمس ،وهذا هق اخلٓم٠مً ،
ُمِمٙمٚم٦م ،صمؿ جيٕمٚمقهن٤م ًمٚمٕمٛمؾ ،وهذا اًمذي خي٤مف ُمٜمف اًمٕمٚمامء ذم شمدونـ يمت٥م اًمٗم٘مف ،وم٢مذا ؾمه٠مًم٧م اُمهرأة وىم٤مًمه٧م :أٟمه٤م
ٟمٔمرت إمم فمٝمر اُمرأةٟ ،م٘مقل :هذا ضم٤مئز ًمٚمح٤مضم٦مً ،مٙمـ ٓ ٟم٘مقل ًمٚمٜمس٤مء :ايمِمٗمـ إٓ ُم٤م سملم اًم؛ة اًمريمب٦م! ومٝمذا يمٚمهف
ِ
نرده اًم٘مرآن ىم٤مل –شمٕم٤مممَ ﴿ :ن٤م َأْي٤م اًمٜمََّّبِل ُىمؾ َٕ ْز َو ِ
لم َقم َٚم ْٞم ِٝم َّـ ُِمـ َضمالََسمِٞمبِ ِٝم َّـ﴾ .
لم ُندْْ ٟمِ َ
اضم َؽ َو َسمٜمََ٤مشمِ َؽ َوٟمِ َس٤مء اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ُّ
ُّ َ
( )338

أنْم٤م ُمثؾ اًمٗم٘مف ،ن٘مقًمقن :احلد اًمقاضم٥م ذم اًمريمقع أن شم٘مقل :ؾمبح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ ُمرة ،ومبٕمض اًمٜم٤مس ىمهد
هذا ً
نٜمنمه٤م ذم اًم ٜم٤مس ،ن٘مقل :إذا ريمٕمتؿ ىمقًمقا :ؾمبح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ ُمرة واطمدةٕ :ن هذا ُمقضمقد ذم يمت٥م اًمٗم٘مفٟ ،م٘مقل:
ٓ ،أٟم٧م قمٙمس٧م اعمس٠مًم٦م ،وم٢مذا ريمٕمتؿ وم٘مقًمقا يمام ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -واـمٛمئٜمقاً ،مٙمـ َُمـ أدرك ُِمـ ريمققمف
ُمع اإلُم٤مم ىمدر شمسبٞمح٦م واطمدة وم٘مد أدرك اًمريمقع ،ومٝمؿ نٕمٙمسقن اًمٗم٘مف.
وم ٝمذه ومتقى عم٤م صدرت رد قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ،وىم٤مًمقا :هذا ًمٞمس هق اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ،وم٤مًم٘مرآن يمٚمف ندل قمهغم اًمسهؽم
أُمرا ٓ ـم٤مىم٦م
واًمٕمٗم٤مف وأظمذ اًمزنٜم٦م ،وجي٥م قمغم هذه إظم٧م وهمػمه٤م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ،وإذا رأت ً
هل٤م سمف ومتٕمتزل هذه اًمتجٛمٕم٤مت ،وٓ شمٕمتزل اًمٜم٤مس سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وم٤مًمتجٛمٕم٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م ذ شمٕمتزهل٤م ،واخلػم حتاه وشمّمؼم،
وم٤مجلٜم٦م طمٗم٧م سم٤معمٙم٤مره.

( ) 337أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٚمب٤مس واًمزنٜم٦م ،سم٤مب اًمٜمس٤مء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مرن٤مت اعم٤مئالت اعمٛمٞمالت (ُ ،)2128مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
( )338إطمزاب.59 :

إبطال الحيل
وظمّمقص٤م ُمع هذه اخلالوم٤مت اًمتل ومرىمه٧م صهػ
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ :م٤م رأنٙمؿ ذم طم٤مل اًمدقمقة اًمسٚمٗمٞم٦م اًمٞمقم،
ً
اًمسٚمٗمٞملم؟ وُم٤م اًمذي نٜمبٖمل قمغم َُمـ هداه اهلل هلذا اًمٓمرنؼ اًم٘مقنؿ ذم ِظم َْمؿ هذه اًمتقضمٝم٤مت اًمتل شمٕم٩م هب٤م اًمسه٤مطم٦م؟
وُم٤م اًمٓمرنؼ اًمّمحٞمح ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م؟
قمز ّ
قمض قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ ،ومتسؽ هبه٤م ،ونهؽمك
وضمؾً -مٓمرن٘م٦م اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ذم أُمقره يمٚمٝم٤م َّ
إذا هداه اهلل ّ -
اعمراء وإن يم٤من حم ًّ٘م٤م ،وهق ًمق قمٛمؾ عمَ٤م ؾم٠مل هذا اًمس١مال ،ومٜمحـ ٟمحسـ اًمٔمـ سم٠مظمٞمٜم٤مً ،مٙمـ أي رضمؾ نتبع اخلالومه٤مت
واًمٙمالم ومٛمٕم ٜم٤مه أٟمف ًمٞمس قمٜمده قمٛمؾ ،وًمق اضمتٝمد ومٞمام خيّمف ٟٓم٘مٓمع قمـ يمثهػم ُمهـ ههذه إؿمهٞم٤مء ،ومٞمٕمٛمهؾ ونه٠مُمر
سم٤معمٕمروف ونٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ،وسمٕمض هذه اًمٗمرىم٦م قمغم طمؼ وسمٕمْمٝم٤م قمغم سم٤مـمؾ ،وم٤مًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومرق
اًمٜم٤مس ،وأُمر سم٤مضمتامقمٝمؿ :ومرىمٝمؿ إذا يم٤مٟمقا قمغم سم٤مـمؾ ،ومجٕمٝمؿ إذا يم٤مٟمقا قمغم طمؼ.
وم٠مٟم٧م ٓ ناك ومٕمؾ اًمٜم٤مس ،ومتٛمسؽ سم٤مًمسٜم٦م واقمرومٝم٤م وقمض قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمهذ شمٜمجهق سمه٢مذن اهللٟ ،مسه٠مل اهلل أن
جيٕمٚمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م يمذًمؽ ،وصغم اهلل قمغم قمبده ورؾمقًمف حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ِ
ُقذم َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللِ ُحم َ َّٛمهدُُ ْسمه ُـ إِ ْؾم َهام ِقم َٞمؾ ْسم ِ
هـ َن ِزنهدََ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َأ ْ َ
َ
محَدُُ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َأ ِيب َد ِار ٍم ا ًْم ُٙم ِ ُّ
ِ
ه٤ملَ :ظم َر ْضمٜمََه٤م َُمه َع ُؾمه ْٗمٞمَ٤م َن ْسم ِ
اًمر ِاز ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل ُُم َ٘م٤مشمِ ُؾ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ٍد َىم َ
هـ
اًمر ِاز ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُُم ْسٚم ٍؿ َّ
َّ
ِِ
ُقمٞمٞمٜمَ َ٦م إِ َمم ُِمٜمًًك ِذم َ َ ٍ ِ
ض ُم٤م نتَ َٙم َّٚمؿ سمِ ِف :ا ًْمٕم ِ
ِ
٤ممل ُ سمِ٤مهللِ ْ
ػ ُِم َـ اهللِِ،
اخلَ ِ٤مئ ُ
َ
َْ
مج٤م َقم٦م وم ِٞمٝم ْؿ َأ ُسمق ُُم ْسٚم ٍؿ اعمُْ ْستََٛم ُّكم َوم َ٘م َ٤مل ُؾم ْٗمٞمَ٤م ُن ِذم َسم ْٕم ِ َ َ ُ
()339

()340

()343

( )342

()341

()344

( ) 339أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًم؛ي سمـ حيٞمك سمـ اًم؛ي سمـ أيب دارم ،أسمق سمٙمر اًمتٛمٞمٛمل اًمٙمقذم .يم٤من ُمقصقوم٤م سم٤محلٗمظ واعمٕمروم٦م إٓ أٟمف نؽمومض ،ىمد
أًمػ ذم احلط قمغم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ،وهق ُمع ذًمؽ ًمٞمس سمث٘م٦م ذم اًمٜم٘مؾُ .م٤مت ذم اعمحرم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخسلم وصمالث ُمئ٦م ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م إطمدى.
اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 576 /15شمرمج٦م  ،)349وُمٞمزان آقمتدال ( 139 /1شمرمج٦م .)552
( )340مل أضمده.
( ) 341حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمثامن سمـ قمبد اهلل اًمرازى احل٤مومظ ،أسمق قمبد اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ وارة .روى ًمف اًمٜمس٤مئل واًمبخ٤مري ذم همػم اًمّمحٞمح .شمقذم
سم٤مًمري ؾمٜم٦م ؾمبٕملم وُمئتلم ،وىمٞمؾ :سمٕمده٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 399 /9شمرمج٦م  ،)735وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 28 /13شمرمج٦م .)17
(ُ ) 342م٘م٤مشمؾ سمـ حمٛمد اًمٜمٍم أسم٤مذي اًمرازي .وصم٘مف أسمق زرقم٦م اًمرازي ،وىم٤مل :يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤م .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمدنؾ ( 355 /8شمرمج٦م .)1633
( )343ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالمُ .مقًمده
وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ،
سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م .ـمٚم٥م احلدن٨م وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤م ،وأشم٘مـّ ،
وقمٛمر دهرا ،وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد  ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:

إبطال الحيل
اخلق َ ِ
ِ
وإِ ْن َمل ُحي ِسـ ُومالَ ٌن َقمـ ُومالَ ٍَن ،وُمـ َمل ُ ِ
ِ
حي ِس ُـ َومهالَ ٌن َقمه ْـ ُومهالَ ٍَن،
حيس ِـ ا ًْمٕم ْٚم َؿ َو ْ َ ْ
ْ
َ ْ ْ ْ
ف ُم َـ اهللِ َوم ُٝم َق َضم٤مه ٌؾَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن ُ ْ
َ َ ْ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؾمتَ ْٕمتَ ُبقا ُِم ْـ َىم ِر ٍ
ن٥مَ ،ىم َ٤مل
اعمُْ ْسٚم ُٛمق َن ُؿم ُٝمق ٌد َقم َغم َأ ْٟم ُٗمس ِٝم ْؿَ ،قم َر ُضقا َأ ْقم َام َهل ُ ْؿ َقم َغم ا ًْم ُ٘م ْرآنَ ،وم َام َوا َوم َؼ ا ًْم ُ٘م ْرآ َن َمت َ َّس ُٙمُقا سمِف َوإَِّٓ ْ
َأ ُسمق ُُم ْس ِٚم ٍؿَُ :م٤م َأ ْطم َس َـ َه َذا ا ًْم َٙمالَ َم َن٤م َأ َسم٤م ُحم َ َّٛم ٍد؟! َىم َ٤ملِ :إ َّٟم ُف َواهللِ َأ ْطم َس ُـ ُِم َـ اًمدُُّّ ِّرَ ،و َه ِؾ اًمدُُّّ ُّر ِإَّٓ َصدََ ُوم ُف؟!).
أنْم٤م عم٤م ظمرج إمم ُمٜمك وُمٕمف مج٤مقم٦م ُمـ ـمالسمف ىم٤مل :اًمٕم٤ممل سم٤مهلل هق اخل٤مئػ ُمـ اهلل ،وإن يم٤من
هذا ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٜم٦م ً
ٓ حيسـ ومالن قمـ ومالن ،أي :اًمسٜمد ،وُمـ مل حيسـ اًمٕمٚمؿ واخلقف ُمـ اهلل ومٝمق ضم٤مهؾ وإن يم٤من حيسـ ومهالن قمهـ
ومالن ،وم٤معمسٚمٛمقن ؿمٝمقد قمغم أٟمٗمسٝمؿ ،قمرضقا أقمامهلؿ قمـ اًم٘مرآن :ومام واومؼ اًم٘مرآن متسٙمقا سمف ،وإٓ اؾمهتٕمتبقا ُمهـ
ىمرن٥م ،أي :رضمٕمقا وشم٤مسمقا ُمـ ىمرن٥م ،وم٘م٤مل أطمد اًمٓمالبُ :م٤م أطمسـ هذا اًمٙمالم ن٤م أسم٤م حمٛمد .ىم٤مل :إٟمف أطمسهـ ُمهـ
اًمدر ،ومٛمـ اٟمتٗمع سمف ومٝمق أطمسـ ًمف ُمـ اًمدر ،وهؾ اًمدر إٓ صدومف؟! أي أن اًمّمدف اًمذي نٙمقن قمغم اًمهدر ،وههذا
أنْم٤م ُمـ اًمٕمالُم٤مت.
ً

ِ
ِ
ٍ
ِ
قؾمك َىم َ٤ملُ :ؾم ِئ َؾ َقمبْدُُ
َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقمبْد اهللِ ْسم ُـ خمََ ْ َٚمد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر اعمَْ ُّروذ ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م طمبَ٤م ُن ْسم ُـ ُُم َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
اؾمتَ َ٘م َّؾ َيمَثِ َػم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ
اهللِ ْسم ُـ اعمُْبَ َ٤مر ِك َ -ر ِ َ
مح ُف اهللَُُ :ه ْؾ ًم ْٚم ُٕم َٚم َامء َقمالَ َُم ٌ٦م ُن ْٕم َر ُومق َن ِ َهب٤م؟ َىم َ٤ملَ :قمالَ َُم ُ٦م ا ًْم َٕم٤مملِ َُم ْـ َقمٛم َؾ سمِٕم ْٚمٛمفِ ،و ْ
()345

()346

()347

()348

سم٤محلج ِ
قن -ضمبؾ سم٠مقمغم ُمٙم٦م.-
صم٘م٦م طم٤مومظ ،إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة ،ويم٤من رسمام دًمسً ،مٙمـ قمـ اًمث٘م٤مت .وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ْ َ ُ
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 177 /11شمرمج٦م  ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 454 /8شمرمج٦م .)120
( ) 344قمبد اًمرمحـ سمـ نقٟمس سمـ ه٤مؿمؿ اًمروُمل ،أسمق ُمسٚمؿ اعمستٛمكم اًمبٖمداديُ ،مقمم أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر .يم٤من ُمستٛمكم ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م
أرسمع وؾمتلم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وقمنمنـ وُمئتلم .يم٤من ُمـ يمب٤مر أظمذنـ قمـ شمبع إشمب٤مع ،وروى ًمف اًمبخ٤مري .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
ا ًمت٘مرن٥م :صدوق ـمٕمٜمقا ومٞمف ًمٚمرأي .اٟمٔمر :رضم٤مل اًمبخ٤مري ًمٚمٙمالسم٤مذي ( 460 /1شمرمج٦م  ،)689وهتذن٥م اًمٙمامل ( 23 /18شمرمج٦م
.)3999
( ) 345حمٛمد سمـ خمٚمد سمـ طمٗمص ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م اًم٘مدوة ،أسمق قمبد اهلل ،اًمدوري صمؿ اًمبٖمدادي اًمٕمٓم٤مر اخلْمٞم٥م .صح٥م مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب
اإلُم٤مم أمحد .وًمد ؾمٜم٦م صم الث وصمالصملم وُمئتلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 142 /3شمرمج٦م ،)605
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 256 /15شمرمج٦م .)108
( ) 346اإلُم٤مم ،اًم٘مدوة ،اًمٗم٘مٞمف ،اعمحدث ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلج٤مج اعمروذيٟ ،مزنؾ سمٖمداد ،وص٤مطم٥م اإلُم٤مم أمحد ويم٤من
ُمـ أضمؾ أصح٤مسمف ،ويم٤من واًمده ظمقارزُمٞم٤م ،وأُمف ُمروذن٦م .وًمد ذم طمدود اعمئتلم .وشمقذم ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م مخس وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر:
ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 137 /1شمرمج٦م  ،)50ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 173/13شمرمج٦م .)103

إبطال الحيل
هدَ هَ ،ومٝم ِ
ِ
ِ
َػم ِه ،و َىمبِ َؾ ْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
هذ ِه َقمالَ َُمه ُ٦م
احل َّؼ ُم ْـ ُيم ُِّؾ َُم ْـ آ َشمَ٤م ُه سمِفَ ،و َأ َظم َذ ا ًْمٕم ْٚم َؿ َطم ْٞم ُ٨م َو َضم َ ُ َ
٥م ِذم قم ْٚم ِؿ َهم ْ ِ َ
َوا ًْم َٕم َٛم ِؾ ُم ْـ َٟم ْٗمسفَ ،و َرهم َ
َ
٤مملِ و ِص َٗمتُفَ ،ىم َ٤مل اعمَْر ِ
ِ
وذ ُّيَ :وم َذ َيم َْر ُت َذًمِ َؽ َٕ ِيب َقم ْب ِد اهللِ َىم َ٤ملَ :ه َٙم ََذا ُه َق) .
ُ
ا ًْم َٕم َ
ُّ
( )349

ؾمئؾ قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك -وهق ُمـ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم ذم هذه إُم٦م ،وُمـ أقمالم قمٚمامء أهؾ احلدن٨م :هؾ ًمٚمٕمٚمامء
ودائهام نسه٠مًمقن،
قمالُم٦م نٕمرومقن هب٤م؟! وهذا ندل قمغم أن اًمسٚمػ حيرصقن قمغم ُمٕمروم٦م قمالُم٤مت اًمٕمٚمامء احل٘مٞم٘مٞمهلم،
ً
دائام هذا اًمس١مالُ :م٤م قمالُم٦م اًمٕم٤ممل اًمّمه٤مدق اًمٕمه٤ممل
ومس٠مًمقا ؾمٗمٞم٤من ،وؾم٠مًمقا قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك ،وؾم٠مًمقا اإلُم٤مم أمحدً ،
اًمذي نستٗمتك؟ ومذيمر مخس صٗم٤مت أو قمالُم٤مت ،وم٘م٤مل :قمالُم٦م اًمٕم٤ممل:
أوًَُٓ :مـ قمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ،وهذه أم اًمٕمالُم٤مت أن نٕمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ،وم٢مذا يم٤من نٕمٛمؾ ونٓمبؼ وم٢مٟمهف نقومهؼ ون٘مهؾ يمالُمهف
وضمدًمف ،ون٘مبؾ قمغم ُم٤م نٕمٜمٞمف :وًمذًمؽ إٟمام نستٙمثر ُمـ اًمدروس واًمٙمت٥م اًمذي ٓ نٕمٛمؾ ،ن٘مقل إقمٛمش

()350

ُمث٤مًٓ :يمٚمام أظمذت ًم٘مٛم٦م وضٕمتٝم٤م سمج٤مٟمبؽ ،يمٚمام أظمذت ًم٘مٛم٦م وضٕمتٝم٤م سمج٤مٟمبؽ ،ومٛمتك شمِمبع؟!

( )351

نٛمثهؾ

يمذًمؽ إذا يمٜمه٧م

شمستٙمثر ُمـ اًمدروس واًمٙمت٥م ..اًمخ ،وٓ شمٕمٛمؾ ومٛمتك شمٕمٛمؾ؟!
قمكم وهمػمه:
وم٠مقمٔمؿ اًمٕمالُم٤مت هل اًمٕمٛمؾ اًمذي نزندك ذم اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل ،ونٗمتح ًمؽ آوم٤مق اًمٕمٚمؿ :وًمذًمؽ ىم٤مل و
َُمـ قمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ورصمف اهلل قمٚمؿ ُم٤م مل نٕمٚمؿ  ،أي :نٗمتح اهلل ًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمذي نٖمٞم٥م قمٜمؽ ،ومال سمد ُمـ اًمٕمٛمؾ ،وٓ سمد
( )352

طمب٤من سمـ ُمقؾمك سمـ ؾمقار اًمسٚمٛملَ ،أ ُسمق ُحم َ َّٛمد ْاعم ِ
روزي ا ًمٙمِمٛمٞمٝمٜملُ .مـ يمب٤مر أظمذسمـ قمـ شمبع إشمب٤مع .روى ًمف اجلامقم٦م ،إٓ أسم٤م داود.
(َ )347
شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 344 /5شمرمج٦م  ،)1072وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 10 /11شمرمج٦م .)5
( ) 348قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واضح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعم١مُمٜملم
ذم احلدن٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى
وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرمج٦م  ،)3520وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 378 /8شمرمج٦م .)112
( )349أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )151-150/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.
( ) 350ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إؾمدي اًمٙم٤مهكم ُمقٓهؿ ،أسمق حمٛمد اًمٙمقذم إقمٛمش .اإلُم٤مم ؿمٞمخ اعم٘مرئلم واعمحدصملم .ىم٤مل نقُم٤مً :مقٓ اًم٘مرآن ،وهذا
اًمٕمٚمؿ قمٜمديً :مٙمٜم٧م ُمـ سم٘م٤مزم اًمٙمقوم٦م .ىم٤مل اًمذهبلً :مف ىمراءة ؿم٤مذة ًمٞمس ـمرن٘مٝم٤م سم٤معمِمٝمقر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ قم٤مرف
سم٤مًم٘مراءات ،ورعً ،مٙمٜمف ندًمس .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 76 /12شمرمج٦م  ،)2570وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/6
 226شمرمج٦م .)110
( )351ذيمره اًمذهبل ذم شم٤مرنخ اإلؾمالم ( )341/12قمـ إقمٛمش سمٜمحقه.
(ُ )352مقضقع :أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (ُ ) 14/10مـ طمدن٨م أٟمس ُمرومققم٤م ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م (ُ :)422مقضقع.

إبطال الحيل
أٟمؽ يمٚمام رون٧م طمدنثً٤م أو شمٕمٚمٛمتف أن شمٕمٛمؾ سمف ودمرب وشمٓمبؼ ،إٟمام أرند اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ،وإٓ ص٤مر يمس٤مئر إؿمٞم٤مء ،يمام
ىم٤مل اًمسٚمػ :اًمٕمٚمؿ سمال قمٛمؾ يم٤مًمِمجرة سمال صمٛمر.
صم٤مٟمٞمً٤م :واؾمت٘مؾ يمثػم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ُمـ ٟمٗمسف ،ومال نرى ًمٜمٗمسف ومْمالً ُمٝمام يمثر قمٚمٛمف ويمثر قمٛمٚمف ،ونرى أٟمف ىمٚمٞمؾ
قمز ّ
وضمؾ -وذم ضمٜم٥م اهلل ،ومٝمق ٓ نتٙمؼم وٓ نزند وٓ نبٖمل ،سمهؾ نسهت٘مؾ يمهؾ رء نبذًمهف ،يمهام يمه٤من
ذم طمؼ اهلل ّ -
اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -نست٘مٚمقن يمؾ أقمامهلؿ ويمؾ قمٚمقُمٝمؿ ،ونرون أهن٤م ًمٞمس٧م سمٌمء ،وُم٤م ُمهٜمٙمؿ ُمهـ أطمهد
ؾمٞمٜمجق سمٕمٛمٚمف طمتك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -إٓ أن نتٖمٛمدٟم٤م اهلل سمرمح٦م ُمٜمف وومْمؾ .
( )353

ٍ
ُمسهتٖمـ .ىمٞمهؾ ًمهبٕمض
صم٤مًمثً٤م :نرهم٥م ذم قمٚمؿ همػمه ،ومال نٙمقن قمٜمده يمؼم وٓ نٙمقن قمٜمده سمٖمل ،طمٞم٨م نهرى أٟمهف
اًمٕمٚمامء :قمٜمد َُمـ يمؾ اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل :قمٜمد يمؾ اًمٜم٤مس ،وم٤مًمٕمٚمؿ ُمبثقث ُمٗمرق.
سمٕمٞمهدً ا ،ومه٢مذا أشمه٤مه سمه٤محلؼ شمقاضهع ًمهفٕ :ن
سمٖمٞمْم٤م ،وإن يمه٤من
ً
راسم ًٕم٤م :ون٘مبؾ احلؼ ُِمـ يمؾ َُمـ أشم٤مه سمف ،وإن يم٤من ً
اًمتقاضع ًمٚمحؼ أقمٔمؿ قمالُم٤مت اًمتقومٞمؼ.
أنْم٤م ن٘مقًمقن :يمام أن اعمٓمر إذا ٟمزل ُمـ اًمسامء وم٢مٟمف نسٞمؾ إمم إُم٤ميمـ اعمٜمخٗمْم٦م وٓ
واًمسٚمػ نٛمثٚمقن هذا سمٛمث٤مل ً
نسٞمؾ إمم إُم٤ميمـ اعمرشمٗمٕم٦م ،ومٙمذًمؽ اًمقطمل :نذه٥م إمم اًم٘مٚمقب اعمٜمخٗمْم٦م اعمخبت٦م اعمتقاضٕم٦م ،أُم٤م اًم٘مٚمقب اًمتل ومٞمٝم٤م
سمٖمل ويمؼم ومال ن٠مشمٞمٝم٤م اًمقطمل ،سمؾ نبتٕمد قمٜمٝم٤م نٛمٞمٜمًً٤م وؿمامًٓ :ومٚمذًمؽ يمٚمام يم٤من اًم٘مٚم٥م أيمثر شمقاض ًٕم٤م ًمٚمحهؼ ومه٢مذا ضمه٤مءه
ُمرا ،ومٝمذا طمري أن نقومؼ وأن نٗمتح اهلل قمٚمٞمف.
ضم٤مهد ٟمٗمسف وىمبٚمف وًمق يم٤من ًّ
اًمنم َأ ْن َ ِ
ويمذًمؽ نتقاضع ًمٚمخٚمؼ« ،سمِحس ِ ِ ٍ ِ
ِ
ظمقف اًمٜمبهل -قمٚمٞمهف
حي٘م َر َأ َظم٤م َه ا ُْعم ْسٚم َؿش  ،وًمذًمؽ عم٤م َّ
ْ
َ ْ
٥م ا ُْمرئ ُم َـ َّ ِّ
اجلٜمَّ َ٦م َُم ْـ َيمَ٤م َن ِذم َىم ْٚمبِ ِف ُِمثْ َ٘م ُ٤مل َذ َّر ٍة ُِم ْـ ِيم ْ ٍ
هؼمش ،أي :إن اهلل ٓ نسه٤مُمح ذم
اًمّمالة واًمسالم -أصح٤مسمف وم٘م٤ملَ َٓ« :ندْْ ُظم ُؾ ْ َ
( )354

اًمٙمؼم ،وًمق سمٛمث٘م٤مل ذرة ،ومخ٤مف اًمّمح٤مسم٦م وىم٤مًمقا :ن٤م رؾمقل اهلل اًمرضمؾ حي٥م أن نٙمقن ٟمٕمٚمهف طمسهٜمًً٤م وصمقسمهف طمسهٜمًً٤م،
ِ
ِ ِ
احل ِّؼ َو َهم َْٛم ُط اًمٜمَّ ِ
َّ٤مسش  ،سمٓمر احلؼ أي ٓ ن٘مبؾ احلؼ ،ومٕمٜمهده يمهؼم ومهال
وم٘م٤مل« :إِ َّن اهللَ ُمج ٌٞمؾ َحي ُّ
ؼم َسم ْٓم ِر ْ َ
اجل َام َل ،ا ًْمٙم ْ ُ
٥م ْ َ
( )355

(ُ ) 353متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمرىض ،سم٤مب متٜمل اعمرنض اعمقت (ُ ،) 5673مسٚمؿ :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،سم٤مب ًمـ
ندظمؾ أطمد اجلٜم٦م سمٕمٛمٚمف سمؾ سمرمح٦م اهلل (ُ ،)2816مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
(ُ ) 354متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ٓ خيٓم٥م قمغم ظمٓمب٦م أظمٞمف ُ ،)6742 ،6066 ،5144،6064( ...مسٚمؿ :يمت٤مب
اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب حترنؿ فمٚمؿ اعمسٚمؿ وظمذًمف واطمت٘م٤مره ودُمف ( ،)2564واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
( ) 355أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اإلنامن ،سم٤مب حترنؿ اًمٙمؼم وسمٞم٤مٟمف (ُ ،)91مـ طمدن٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد.

إبطال الحيل
ن٘مبؾ إٓ ُم٤م واومؼ هقاه ،أو ُم٤م ضم٤مء ُمـ ؿمخص نٕم ِّٔمٛمف ،أو ُمه٤م ضمه٤مء ُمهـ ـمرنهؼ ْيهقاه ههق ،وهمٛمهط اًمٜمه٤مس ،أي:
اطمت٘م٤مرهؿ ،ظم٤مص٦م اًمذنـ ن٠مشمقهنؿ سم٤محلؼ ،ومٝمذا ُمتٙمؼم ،وًمق طمٗمظ يمؾ رء ُم٤م نقومؼ ًمٚمٕمٚمؿ إـمال ًىم٤م ،سمؾ نٍمف ىمٚمبهف
٥م َأ ْوم ِئدََ َ ُهت ْؿ َو َأ ْسم َّم َ٤مر ُه ْؿ َيم ََام َمل ْ ُن ْ١م ُِمٜمُُقا سمِ ِف َأ َّو َل َُم َّر ٍة﴾ .
﴿و ُٟم َ٘م ِّٚم ُ
قمـ احلؼ ،ىم٤مل -شمٕم٤مممَ :
( )356

قمز ّ
وضمؾ -عم٤م قمرض قمٚمٞمٝمؿ احلؼ وردوه أول ُمرة ،ومٙم٤مٟم٧م قم٘مقسمتٝمؿ أن شم٘مٚم٥م أومئدهتؿ وأسمّم٤مرهؿ ،وٓ
وم٤مهلل ّ -
﴿و َٟم ََذ ُر ُه ْؿ ِذم ُـم ْٖم َٞم ِ ِ
٤مهن ْؿ َن ْٕم َٛم ُٝمق َن﴾  ،وم٠مطمرى اًمٜم٤مس سم٤مًمتقومٞمؼ اًمذنـ ن٘مبٚمهقن احلهؼ ونتقاضهٕمقن
نقوم٘مقن ًمٚمحؼَ :
( )357

ًمٚمخٚمؼ ،ونٙمقٟمقن خمبتلم ،واًمٕمرب شمسٛمل إرض اعمٜمخٗمْم٦م :اخلب٧م ،يمذًمؽ اًم٘مٚم٥م اعمخب٧م اخل٤مؿمع اعمتقاضع.
ظم٤مُمس٤م :ن٠مظمذ اًمٕمٚمؿ طمٞم٨م وضمده ،وم٤محلٙمٛم٦م ض٤مًم٦م اعم١مُمـ وهق أومم هب٤م ،وم٢منٜمام وضمده٤م ومٝمق أطمؼ هب٤م  ،ىم٤مل قمبد
ً
( )358

اهلل سمـ اعمب٤مرك :ومٝمذه قمالُم٦م اًمٕم٤ممل وصٗمتف ذم قمب٤مدشمف وقمٛمٚمف سم٤مًمٕمٚمؿ ،وذم شمقاضٕمف وذم ىمبقًمف ًمٚمحهؼ ،ىمه٤مل اعمهروذي:
ومذيمرت ذًمؽ ٕيب قمبد اهلل ،نٕمٜمل اإلُم٤مم أمحد ،واعمروذي ُمـ أظمص أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد ،ىم٤مل :وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد:
ٟمٕمؿ ،أي :أن هذه صٗم٦م اًمٕم٤ممل.

٤ممل اًمّم ِ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م اسمـ خمََ ْ َٚم ٍد َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م اعمَْر ِ
ِ
٤مد ُق؟
ػ ُن ْٕم َر ُ
وذ ُّي َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ِيب َقم ْب ِد اهللِِِ :ىم َٞمؾ ٓ ْسم ِـ اعمُْ َب َ٤مر ِكَ :يم ْٞم َ
ف ا ًْم َٕم ُ َّ
َ
ْ ُ
َ
ُّ
َوم َ٘م َ٤مل :ا ًَّم ِذي ن ْزهدُُ ِذم اًمدُُّّ ْٟمٞم٤م ،ونٕم ِ٘م ُؾ َأُمر ِ
آظم َرشمِ ِفَ ،وم َ٘م َ٤ملَٟ :م ْٕم ْؿَ ،يم ََذا ُٟم ُِرندُُ َأ ْن َن ُٙمُق َن) .
َ َ
َ ََْ
َْ
( )359

ن٘مقل :ىمٚم٧م ٕيب قمبد اهلل -وهق اإلُم٤مم أمحد :إن اسمـ اعمب ٤مرك ؾمئؾ :يمٞمػ نٕمهرف اًمٕمه٤ممل اًمّمه٤مدق؟ ُمهـ ههذه
إؾمئٚم٦م ٟمٕمرف أن اًمسٚمػ يم٤مٟمقا نبحثقن قمـ هذه اًمٕمالُم٤مت ،وم٘م٤مل :اًمذي نزهد ذم اًمدٟمٞم٤م زهد اًم٘مٚم٥م ،ومال حيبٝم٤م وٓ
نستنمف هل٤م ،وٓ نٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م سم٠مُمر أظمرة ،ونٕم٘مؾ آُمر آظمرشمف ،ونٕمٛمؾ هل٤م ،وجيٕمٚمٝم٤م سملم قمٞمٜمٞمف ،وم٘م٤مل اإلُم٤مم أمحد:
هٙمذا ٟمرند أن نٙمقن.

( )356إٟمٕم٤مم.110 :
( )357إٟمٕم٤مم.110 :
( ) 358ضٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمٗم٘مف قمغم اًمٕمب٤مدة ( ،)2687ىم٤مل اًمؽمُمذي :همرن٥م ،اسمـ ُم٤مضم٦م:
يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب احلٙمٛم٦م ( ،) 4169سمٜمحقهُ ،مـ طمدن٨م أيب هرنرة ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ اًمؽمُمذي :ضٕمٞمػ ضمدا.
( )359أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )151/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.

إبطال الحيل
ِ
ٍ
ٍ
اًمهر َّز ِاق
اًم؛ ُ
َ
اج َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ِْر ْسم ُـ َز ْٟم َْج َق ْنف َىم َ٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبهدُُ َّ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙمْر ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َحم ْ ُٛمقد َّ َّ
ِ ِ
َّ٤مس سمِٕمٛم ِؾ َقم ِ٤مُم ٍؾ َٓ نٕم َٚمؿ ،وَٓ َٟمَر َىض َهلؿ سمِ ِٕم ْٚم ِؿ َقم ِ
اًمز ْه ِر َّي َن ُ٘م ُ
٤مملٍ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َُم ْٕم َٛم ٌر َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ُّ
ُْ
َْ ُ َ ْ
قلَٟ َٓ :مَث ُؼ ًمٚمٜمَّ ِ َ َ
()360

( )363

( )362

()361

( )364

َٓ َن ْٕم َٛم ُؾ) .
( )365

هذا يمالم قمٔمٞمؿ ُمـ اًمزهري ،ن٘مقل :اًمٕم٤مُمؾ اًمذي ٓ نٕمٚمؿ ًمٞمس سمث٘م٦م ًمٚمٜم٤مسٟٕ :مف نْمٚمٝمؿ إذا يم٤من ضم٤مهالًً ،ومٝمق
أنْمه٤م ٓ ٟمرضه٤مه
نٕمٛمؾ ونتٕمبدً ،مٙمٜمف ًمٞمس قمٜمده قمٚمؿ ،ومٝمذا ٓ ٟمثؼ ًمٚمٜم٤مس سمف ،واًمث٤مين :اًمٕم٤ممل اًمذي ٓ نٕمٛمهؾ ،ههذا ً
ًمٚمٜم٤مس :وًمذًمؽ ضم٤مء ذم أصم٤مر أن أقمٔمؿ ومتٜم٦م قمغم هذه إُم٦م رضمٚملم :اًمٕم٤مسمد اجل٤مههؾ ،واًمٕمه٤ممل اًمٗمه٤مضمر،

( )366

وم٤مًمٕم٤مسمهد

اجل٤مهؾ نْمؾ اًمٜم٤مسٕ :هنؿ نٜمٔمرون ذم قمب٤مدشمف وٟمسٙمف وصٞم٤مُمف وصالشمف ،وًمٙمٜمف ضم٤مهؾ ومٞمْمؾ اًمٜم٤مس ،واًمِمٞمٓم٤من ىمد

( ) 360حمٛمد سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ اعمٜمذر سمـ صمامُم٦م أسمق سمٙمر اًم؛اج إـمروش .طمدث قمـ :أيب هِم٤مم اًمروم٤مقمل وزن٤مد سمـ أنقب وحمٛمد سمـ قمٛمرو
سمـ أيب ُمذقمقر وأيب إؿمٕم٨م أمحد سمـ اعم٘مدام وقمغم سمـ ُمسٚمؿ اًمٓمقد .روى قمٜمف :اًم٘م٤ميض اجلراطمل وأسمق طمٗمص سمـ ؿم٤مهلم ونقؾمػ سمـ
قمٛمر اًم٘مقاس وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمّمٞمدٓين وقمبد اهلل سمـ قمثامن اًمّمٗم٤مر .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 425 /4شمرمج٦م .)1619
( )361حم ٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ زٟمجقنف اًمبٖمدادى ،أسمق سمٙمر اًمٖمزال ،ضم٤مر أمحد سمـ طمٜمبؾ وص٤مطمبف .روى ًمف اخلٛمس٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم
وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 17 /26شمرمج٦م  ،)5423واًمٙم٤مؿمػ ( 169 /2شمرمج٦م .)5015
( ) 362قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع ،أسمق سمٙمر احلٛمػمي ُمقٓهؿ ،اًمّمٜمٕم٤مين ،اًمث٘م٦م ،احل٤مومظ اًمٙمبػم ،قم٤ممل اًمٞمٛمـ .ارحتؾ إمم احلج٤مز ،واًمِم٤مم،
واًمٕمراق ،وؾم٤مومر ذم دم٤مرة .طمدث قمٜمف أمحد سمـ طمٜمبؾ وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،ووصم٘م٤مه .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ُمّمٜمػ ،ويم٤من
نتِمٞمع .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنمنـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وقمنمة وُمئتلم .وُمـ أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مشمف "اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (52 /18
شمرمج٦م  ،)3415وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 563 /9شمرمج٦م .)220
( )363اإلُم٤مم احل٤مومظ احلج٦م ُمٕمٛمر سمـ راؿمد إزدي احلداين .أسمق ُقمروة سمـ أيب قمٛمرو اًمبٍمي ُمقمم قمبد اًمسالم سمـ قمبد اًم٘مدوس .وًمد ؾمٜم٦م
مخس -أو ؾم٧م -وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م اصمٜمتلم -أو صمالث -ومخسلم وُمئ٦م ،وىمٞمؾ أول ؾمٜم٦م مخسلم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٤مضؾ ،إٓ أن ذم روانتف قمـ صم٤مسم٧م وإقمٛمش وهِم٤مم سمـ قمروة ؿمٞمئ٤م ،ويمذا ومٞمام طمدث سمف سم٤مًمبٍمة .اٟمٔمر هتذن٥م اًمٙمامل
( 303/28شمرمج٦م  ،)6104ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 5/7شمرمج٦م .)1
( ) 364حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م ،أسمق
سمٙمر اًم٘مرر اًمزهري اعمدين ٟمزنؾ اًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥مُ :متٗمؼ قمغم ضمالًمتف وإشم٘م٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى
ومخسلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنمنـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 419 /26شمرمج٦م  ،)5606وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (326 /5
شمرمج٦م .)160
( )365أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( ،)366 ،365/3اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ (ُ )216/49مـ ـمرق قمـ اًمزهري سمف.
( )366أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإلنامن (ُ )1896م٘مٓمققم٤م قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري.

إبطال الحيل
أنْم٤م نْمؾ اًمٜم٤مسٕ :هنؿ ن٘مقًمقن :هذا قم٤ممل
نٓمٚمؼ ًمف اًمٕمب٤مدة وٓ نٜم٤مزقمف ومٞمٝم٤م طمتك نّمٓم٤مد سمف اًمٜم٤مس ،واًمٕم٤ممل اًمٗم٤مضمر ً
ٍ
ُمٗم٧م ،وًمٙمٜمف نْمؾ اًمٜم٤مس :ومٚمذًمؽ أقمٔمؿ ُم٤م نٙمقن قمغم أُم٦م حمٛمد هذان اًمّمٜمٗم٤من.
وم٤مًمزهري ن٘مقل :اًمٕم٤مُمؾ اًمذي ٓ نٕمٚمؿ ٓ ٟمثؼ ًمٚمٜم٤مس سمف ،ومٝمق ًمٞمس سمٛمقصمقق ذم شمٍموم٤مشمفٕ :ن اًمٕمٚمؿ ٟمقر ،واًمٕم٤ممل
اًمذي ٓ نٕمٛمؾ ًمٞمس سمٛمريضٟٕ :مف ًمق أراد أن نٜمٗمع اًمٜم٤مس ًمٞمٜمٗمع ٟمٗمسف أوًٓ:
اسمدأ سمٜمٗمسؽ وم٤مهنٝم٤م قمـ همٞمٝم٤م *** وم٢مذا اٟمتٝم٧م قمٜمف وم٠مٟم٧م طمٙمٞمؿ
ِ
ٍ
احل َس ْ ِ
هقد
يب َىم َ٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
لم ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
احل ْر ِ ِّ
َ
محَدََ ْسم ِـ َأ ِيب َؾم ْٝم ٍؾ ْ َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ ُ
؛هوق اًم ُّٓم ُّ
محَهدُُ ْسمه ُـ َُم ْ ُ
ِ
هغم َشمَر ِيم ِ
ِ
ِ
ِ
هف اعمَْ َجه٤مًمِ َسَ ،و ِىم َ
اجلٜمَ ْٞم ِد َن ُ٘م ُ
ٞمهؾ ًَمه ُفَُ :مه٤م َسم٤م ًُم َ
ُه٥م
هؽ َٓ َشم ْٙمتُ ُ
قلُ :قمقشم َ
٥م َسم ْٕم ُض ا ًْم ُٕم َ٘مالََء َقم َ ْ
ٞمؿ ْسم َـ ْ ُ
َؾمٛم ْٕم ُ٧م إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن٨م؟! َوم َ٘م َ٤ملَ :ىمدْْ َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َطم ِدنثَ ْ ِ
ِ
احل ِد َ
مه٤مِ ،ىم َٞمؾ:
لم َوم َ٠م َٟمَ٤م ُحم َ٤مؾم ٌ
َػم ُ َ
َْ
٥م َٟم ْٗمز ِهبِ َامَ ،وم٢م َذا َأ َٟمَ٤م َقمٚم ْٛم ُ٧م َأ ِّين َىمدْْ َقمٛم ْٚم ُ٧م ِهبِ َام َيم َت ْب ُ٧م َهم ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
وُم٤م ْ ِ ِ
٥م اًمدُُّّ ْٟمٞمَ٤م َر ْأ ُس ُيم ُِّؾ َظمٓمِٞمئَ ٍ٦مش َ ،و َأ َٟمَ٤م َأ ْؾمتَ ْٖم ِْٗم ُر
احلَدنثَ٤من؟ َىم َ٤ملُ« :م ْـ ُطم ْس ِـ إِ ْؾمالَ ِم اعمَْ ْرء َشم َْر ُيم ُف َُم٤م َٓ َن ْٕمٜمٞمفش َ ،و« ُطم ُّ
َ َ
( )368

( )367

َىم َ
ه٤مل:

()369

( )370

( )371

ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حي ِٚم ُٗمق َن سمِ٤مهللِ َُم٤م َر َأ ْنٜمَ٤م َأ ْوم َ٘م َف ُِمٜمْْه ُف َوَٓ َأ َّؿمهدََ
اهللَ ُم ِـ ا ْقمت َذ ِاري إِ ًَمٞمْفَ ،و َأ ْؿم ُٙم ُُر ُه َقم َغم َُم٤م َىمدْْ َقم َّر َومٜمل ُم ْـ َذ ًَمكمَ ،وم٤م ْٟم ٍَْم ُومقا َو ُه ْؿ َ ْ
احل ِد ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ن٨مَ ،و َشم َْر ِك َُمه٤م
٤مؾمبَ ً٦م ُمٜمْ ُف ًمٜمَ ْٗمسفَ ،ىم َ٤ملَ :وم َر َضم َع إِ ًَمٞمْف َر ُضم ٌؾ ُمٜمْ ُٝم ْؿ َوم َ٘م َ٤ملَ :أ ْوصٜملَ ،ىم َ٤ملَ :قم َٚمٞمْ َؽ سمِتَ ْ٘م َقى اهللَِِ ،وصدْْ ق ْ َ
ُحم َ َ
َٓ َن ْٕمٜمِ َ
ٞمؽُ ،صم َّؿ َىم٤م َم َومدََ َظم َؾ َُمٜمْ ِْز ًَم ُف).

( ) 367حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ،واؾمؿ أيب ؾمٝمؾ نزند سمـ ظم٤مًمد سمـ نزند ،ونٙمٜمك حمٛمد أسم٤م احلسلم احلريبُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنمنـ وصمالث
ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 247 /2شمرمج٦م  ،)279واعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي ( 325 /6شمرمج٦م .)528
( )368اًمِمٞمخ ،اًمزاهد ،اجلٚمٞمؾ ،ا إلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ ُم؛وق ،أسمق اًمٕمب٤مس اًمٓمقد .نروي قمـ :قمكم سمـ اجلٕمد ،وظمٚمػ سمـ هِم٤مم ،وأمحد
سمـ طمٜمبؾ ،وقمكم سمـ اعمدنٜمل ،وُمـ سمٕمدهؿ .وقمٜمف :أسمق سمٙمر اًمِم٤مومٕمل ،وضمٕمٗمر اخلٚمدي ،وطمبٞم٥م اًم٘مزاز ،وخمٚمد اًمب٤مىمرطمل ،واسمـ قمبٞمد
اًمٕمسٙمري ،وأسمق سمٙمر اإلؾمامقمٞمكم ،وآظمرون .شمقذم ذم صٗمر ،ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئتلم ،وقم٤مش أرسمٕم٤م وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد (/6
 279شمرمج٦م  ،)2772وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 494 /13شمرمج٦م .)243
( )369إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل سمـ اجلٜمٞمد ،أسمق إؾمح٤مق ،اعمٕمروف ْ
رس َُم ْـ َر َأى .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م
سم٤مخلُ َّت ِ ِّكم .ص٤مطم٥م يمت٥م اًمزهد واًمرىم٤مئؼ .سمٖمداديَ ،
ؾمٙمـ ُ َّ
اًمبٖمدادي :صم٘م٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 246/1شمرمج٦م  ،)100وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 631 /12شمرمج٦م .)251
( )370صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (  ،) 1737 ،1732اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب ومٞمٛمـ شمٙمٚمؿ سمٙمٚمٛم٦م نْمحؽ هب٤م اًمٜم٤مس (ُ ،)2318مـ
طمدن٨م قمكم سمـ طمسلم ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح.
ً
ُمرؾمال ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م (ُ :)1226مقضقع.
(ُ )371مقضقع :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإلنامن ( )10501قمـ احلسـ
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هذه اًم٘مّم٦م شمٓمبٞمؼ قمٛمكم عم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمسٚمػ -رمحٝمؿ اهلل -وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ىمبٚمٝمؿ ،ومٙم٤مٟمقا ٓ نتٕمٚمٛمقن
إٓ مخس آن٤مت صمؿ نٕمٛمٚمقن ،وم٢مذا قمٛمٚمقا أظمذوا اًمتل سمٕمده٤م وٓ نسهتٙمثرون دون قمٛمهؾ ،ومٝمهذا رضمهؾ قم٤مىمهؾ أظمهذ
طمدنثلم ،صمؿ وىمػ طمتك نٕمٛمؾ هبام ،واحلدنث٤من ًمٙمل ٟمٕمٛمؾ ٟمحـ هبام ،ومٙمؿ شمستٖمرق ُمـ اجلٝمد واًمّمؼم واعمّم٤مسمرة؟!
احلدن٨م إولُِ « :م ْـ ُطم ْس ِـ إِ ْؾمالَ ِم اعمَْ ْر ِء َشم َْر ُيم ُف َُم٤م َٓ َن ْٕمٜمِ ِٞمفش ،ومٚمق ومٙمرت أن ذم يمثػم مم٤م نِمٖمؾ وىمتهؽ وذهٜمهؽ
يمثػما ُمٜمٝم٤م ٓ شمٕمٜمٞمؽ ،ومٝمل شم٠ميمؾ وىمتؽ وقمٛمرك وٓ شمٕمٜمٞمؽ ،ومخذ ههذا احلهدن٨م ،وطم٤مؾمه٥م
وضمٝمدك وقمٛمرك دمد ً
ٟمٗمسؽ ذم يمؾ رء شمتٍمومف :ومٚمق أىمبٚم٧م قمغم ُم٤م نٕمٜمٞمؽ وُم٤م نٜمٗمٕمؽ ذم آظمرشمؽ ذه٥م قمٜمؽ يمثػم ُمهـ ههذه إُمهقر،
وهذا اجلدل.
٥م اًمدُُّّ ْٟمٞمَ٤م َر ْأ ُس ُيم ُِّؾ َظمٓمِٞمئَ ٍ٦مش ،ن٘م٤مل :إن اًمنمه يمٚمهف نقضهع ذم سمٞمه٧م وُمٗمت٤مطمهف طمه٥م اًمهدٟمٞم٤م
احلدن٨م اًمث٤مينُ « :طم ُّ
واًمتٚمٝمػ قمٚمٞمٝم٤م ،واخلػم يمٚمف وضع ذم سمٞم٧م وُمٗمت٤مطمف اًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م :وًمذًمؽ وم٤مًمسٚمػ هلؿ أُمثٚم٦م ذم هذا ،ن٘مقًمقن :إن
اًمِمٞمٓم٤من نتِمٛمؿ ىمٚم٥م اسمـ آدمٟٕ :مف جيري جمرى اًمدم ،وم٢مذا وضمد ذم ىمٚمبف إرادة اًمدٟمٞم٤م وطم٥م اًمدٟمٞم٤م قمرف اًمِمٞمٓم٤من أٟمف
حلام ،وم٠مٟم٧م شمزضمره
ؾمٞمٔمٗمر سمف اًمٞمقم أو همدًً ا ،ومٚمذًمؽ طمتك ًمق هنره ٓ نذه٥م سمٕمٞمدًً ا ،ومٝمق يم٤مًمٙمٚم٥م اًمذي نرى سملم ندنؽ ً
وٓ نٜمزضمرٟٕ :مف نرى ُم٘مّمقده ،قمٜمدك ًمٙمـ ًمق أن اًمٙمٚم٥م ُم٤م رأى قمٜمدك ؿمٞم ًئ٤م وزضمرشمف ،وم٢مٟمف ؾمٞمذه٥م وًمـ نٕمقد.
ومٙمذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من :نِمٛمؿ ىمٚم٥م اسمـ آدم ،وم٢مذا قمرف أن ومٞمف طم٥م اًمدٟمٞم٤م وطم٥م آرشمٗم٤مع وطم٥م اًمٔمٝمهقر وطمه٥م
دائام حيقم طمقل اًم٘مٚم٥م طمتهك ندريمهف ،وإذا شمِمهٛمؿ اًم٘مٚمه٥م
اًمِمٝمرة وطم٥م اعم٤مل وطم٥م اعمٜمّم٥م هذا جيٕمؾ اًمِمٞمٓم٤من ً
لم﴾ .
ووضمده قم٤مز ًوم٤م قمـ اًمدٟمٞم٤م وٓ نرنده٤م ن٠مس ُمٜمف ،وجيٕمٚمف ممـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ﴿ :إَِّٓ ِقم َب٤م َد َك ُِمٜمْ ُٝم ُؿ اعمُْ ْخ َٚم ِّم َ
( )372

وًمذًمؽ عم٤م ؿمؿ اًمِمٞمٓم٤من ىمٚم٥م قمٛمر وضمد أٟمف ًمٞمس ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمفٟٕ :مف ُم٤م نرند اًمدٟمٞم٤م ،ومٚمذًمؽ يم٤من إذا رآه ؾم٤مًم ًٙمً٤م
ومج٤م همػم ومجف.
ومج٤م ؾمٚمؽ ًّ
ًّ
ومح٥م اًمدٟمٞم٤م رأس يمؾ ظمٓمٞمئ٦م ،اًمذي نٙمقن ومٞمف طم٥م ًمٚمدٟمٞم٤م ندريمف اًمِمٞمٓم٤من وًمق سمٕمد طمهلمٕ :ن اًمهدٟمٞم٤م أقمٔمهؿ
قمز ّ
وضمؾ -نٛمٙمر سمٛمـ نٛمٙمر سمدنٜمف،
ومتٜم٦م :وًمذًمؽ ن٘مقل اًمسٚمػُ :مـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٚمدٟمٞم٤م ُمٙمر سمف وًمق سمٕمد طملم ،واهلل ّ -
ومٝمذا اًمرضمؾ ن٘مقل :أٟم٤م أطم٤مؾم٥م ٟمٗمز وأضم٤مهده٤م قمغم اًمٕمٛمؾ هبذنـ احلدنثلم ،ومه٢مذا أشم٘مٜمهتٝمام أظمهذت ُمه٤م سمٕمهدمه٤م،
ومحٚمٗمقا أهنؿ ُم٤م رأوا أوم٘مف ُمٜمف ،وٓ أؿمد حم٤مؾمب٦م ُمٜمف ًمٜمٗمسف.

( )372احلجر.40 :
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ِ
اًمس َٗم ِر َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُأ َؾم٤م َُم َ٦م
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللِ َأ ْ َ
َ
محَدُُ ْسم ُـ َقم َ ِّكم ْسم ِـ ا ًْم َٕمالََء َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُقمبَٞمْدََ َة ْسم ُـ َأ ِيب َّ
مح ٍ
َقم ْـ َز ِائدََ َة َ ،و َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ خمََ ْ َٚم ٍد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ
٤مد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ اعمُْبَ َ٤مر ِك َقم ْـ
٤مق َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُٟم َٕمٞمْ ُؿ ْسم ُـ َ َّ
ِ
ِ
٥م َسم٤م ًسم٤م ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َمل ْ َن ْٚم َب ْ٨م َأ ْن ُن َرى َذًمِ َ
هؽ ِذم
احل َس ِـ َ -ر ِ َ
اًمر ُضم ُؾ إِ َذا َـم َٚم َ
مح ُف اهللَِ -ىم َ٤ملَ :يمَ٤م َن َّ
َزائدََ َة َقم ْـ ه َِم٤م ٍم َقم ِـ ْ َ
()373

()376

()374

( )377

()379

()375

()378

()380

( ) 373اًمِمٞمخ اعمحدث اًمث٘م٦م اًم٘مدوة ،أسمق قمبد اهلل ،أمحد سمـ قمكم سمـ اًمٕمالء ،اجلقزضم٤مين صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئتلمُ .م٤مت ذم
رسمٞمع إول ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر شم٤مرنخ سمٖمداد ( 309/4شمرمج٦م  ،)2101ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 248/15شمرمج٦م .)102
( ) 374أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ أسمك اًمسٗمر ؾمٕمٞمد سمـ حيٛمد .أسمق قمبٞمدة اهلٛمداين اًمٙمقذم .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم وُمئتلم .روى ًمف
ا ًمؽمُمذي واًمٜمس٤مئل واسمـ ُم٤مضمف ،ىم٤مل اًمٜمس٤مئلً :مٞمس سم٤مًم٘مقي .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ْيؿ .اٟمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من (34 /8
شمرمج٦م  ،)12134اًمتٝمذن٥م ( 367 /1شمرمج٦م .)60
( ) 375مح٤مد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زند اًم٘مرر ُمقٓهؿ ،أسمق أؾم٤مُم٦م اًمٙمقذمُ ،مقمم سمٜمك ه٤مؿمؿ ،وىمٞمؾُ :مقمم زند سمـ قمكم ،شمقذم سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئتلم.
ُمـ صٖم٤مر أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم .روى ًمف اجلامقم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م ،رسمام دًمس ،ويم٤من سم٠مظمرة حيدث ُمـ يمت٥م همػمه .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 217 /7شمرمج٦م  ،)1471وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 217 /9شمرمج٦م .)76
( ) 376زائدة سمـ ىمداُم٦م اًمث٘مٗمل ،أسمق اًمّمٚم٧م اًم ٙمقذمُ .مـ يمب٤مر أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم روى ًمف اجلامقم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م.
شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمث٘م٤مت ٓسمـ طمب٤من ( ،)8019/339 /6وهتذن٥م اًمٙمامل (.)1950/ 273 /9
( ) 377اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجقد احلج٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ضمٕمٗمر ،ون٘م٤مل :حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد ،أسمق سمٙمر اًمّم٤مهم٤مينٟ ،مزنؾ سمٖمداد .ظمراؾم٤مين
إصؾ .أطمد اًمث٘م٤مت احلٗم٤مظ اًمرطم٤مًملم ،وأقمٞم٤من اجلقاًملم .ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي :يم٤من أطمد إصمب٤مت اعمت٘مٜملمُ ،مع صالسم٦م ذم اًمدنـ
واؿمتٝم٤مر سم٤مًمسٜم٦م ،واشمس٤مع ذم اًمروان٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبٕملم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (396 /24
شمرمج٦م  ،)5053وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 592 /12شمرمج٦م .)224
( ) 378اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد سمـ ُمٕم٤مون٦م سمـ احل٤مرث سمـ مه٤مم سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ ُم٤مًمؽ اخلزاقمل ،أسمق قمبد اهلل اعمروزي اًمٗمريض إقمقر .ؾمٙمـ
ُمٍم .شمقذم سمس٤مُمراء ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق خيٓمئ يمثػما .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 466 /29شمرمج٦م
 ،)6451وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 595 /10شمرمج٦م .)209
( ) 379اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل ،احل٤مومظ ،حمدث اًمبٍمة هِم٤مم سمـ طمس٤من إزدي اًم٘مردود ،أسمق قمبد اهلل اًمبٍمي ،ىم٤مل قمٜمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صم٘م٦مُ ،مـ أصمب٧م اًمٜم٤م س ذم اسمـ ؾمػمنـ ،ورم روانتف قمـ احلسـ وقمٓم٤مء ُم٘م٤ملٟٕ :مف ىمٞمؾ :يم٤من نرؾمؾ قمٜمٝمام .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 181 /30شمرمج٦م  ،)6572وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 355 /6شمرمج٦م .)154
( ) 380احلسـ سمـ أيب احلسـ نس٤مر ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمبٍميُ ،مقمم زند سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،ون ٘م٤ملُ :مقمم أيب اًمٞم؛ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اًمسٚمٛمل .وًمد
ًمسٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر .يم٤مٟم٧م أُمف ُمقٓة ٕم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم اعمخزوُمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمبٕم٨م أم احلسـ ذم احل٤مضم٦م ومٞمبٙمل وهق صبل
ومتسٙمتف سمثدْي٤م .ون٘م٤مل :يم٤من ُمقمم مجٞمؾ سمـ ىمٓمب٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤مضؾ ُمِمٝمقر ويم٤من نرؾمؾ يمثػما وندًمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م

إبطال الحيل
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
خت َُِّم ِٕم ِف وسم ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ََ
٤مب ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َوم َٚم ُٝم َق َظم ْ ٌػم ُِم َـ اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤م
٥م ا ًْم َب َ
اًمر ُضم ُؾ ًَم َٞم ْٓم ُٚم ُ
ٍمه َوًم َس٤مٟمف َو َنده َو ُز ْهده َو َصالََطمف َو َسمدََ ٟمفَ ،وإِ ْن َيمَ٤م َن َّ
ََ َ
َو َُم٤م ومِٞم َٝم٤م) .
( )381

يمثػما ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وهق ُمـ يمب٤مر اًمت٤مسمٕملم ،ونّمػ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف إُمر ذم وىمتف ،ومٞم٘مقل:
احلسـ اًمبٍمي أدرك ً
يم٤من اًمرضمؾ إذا ـمٚم٥م سم٤م ًسم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ مل نٚمب٨م ،أي :ومؽمة سمسٞمٓم٦م ،صمؿ ُنرى أصمر ذًمؽ ذم ختِمٕمف وزهده وؾمٛمتف وصالطمف
وًمس٤مٟمف ونده وورقمف ،وم٠مصمٛمر ومٞمف اًمٕمٚمؿ ،ونٜمٙم؛ ىمٚمبف ،عم٤مذا؟ ٕهنؿ يم٤من اًمب٤مب نٕمٛمٚمقن سمف ومٞم١مصمر ومهٞمٝمؿ ،وأ ّم ؾمهٗمٞم٤من
اًمثقري يم٤مٟم٧م شم٘مقل ًمف :ن٤م سمٜمل ظمذ طمدنثً٤م أو طمدنثلم ،وم٢مذا أطمسس٧م سمّمالح ىمٚمبؽ واٟمتٗم٤مقمؽ ،وٓ شمتٕمٜمك ،أيٓ :
شمتٕم٥م ٟمٗمسؽ وشمستٙمثر ،وأٟم٧م ٓ شمٕمٛمؾ  ،وم٠مظمذ ؾمٗمٞم٤من -رمحف اهلل -هبذه اًمقصٞم٦م ُمـ أُمف ،ومٙم٤من ن٠مظمهذ احلهدن٨م
( )382

قمٔمٞمام ومٞم٘مقل ٕهؾ احلدن٨م :أقمٓمهقا اًمٓم٤مًمه٥م طمهدنثلم أو
ونٕمٛمؾ سمف ،ونقِص أهؾ احلدن٨م ،وناب ًمذًمؽ ُمثالً ً
أصمرا قمٚمٞمف واٟمتٗم٤م ًقم٤م ومزندوه ،وإن يم ٤من ن٠مظمذ احلدن٨م وٓ نٜمتٗمع ومهال شمزنهدوه ،وم٢مٟمهف نٙمهقن يمِمهجر
صمالصم٦م ،وم٢مذا رأنتؿ ً
احلٜمٔمؾ يمٚمام زدشمف ُم٤م ًء يمٚمام ازداد ُمرارة.
ومٝمذا اًمٓم٤مًم٥م اًمذي ٓ نٕمٛمؾ يمٚمام شمزنده ُمـ اخلػم نزداد ُمرارة ،ومٝمذا اًمٓم٤مًم٥م ؾمهٞمٙمقن قمه٤ممل ؿمهبٝم٦م ،ونٜمنمه ذم
اًمٜم٤مس اًمِمبٝم٤مت واًمتِمٙمٞمؽ :وًمذًمؽ ُم٤م ظمرج أهؾ اًمِمهبٝم٤مت ذم اًمّمهحػ وذم همػمهه٤م إٓ ٕهنهؿ درؾمهقا اًمٕمٚمهؿ
اًمنمقمل ومل نٕمٛمٚمقا ،وم٤مٟم٘مٚمبقا وأظمذوا نبثقن ذم اًمٜم٤مس اعمتِم٤مسمف ،ومٚمذًمؽ ن٘مقًمهقن :يمه٤من اًمٕمٚمهامء أٟمٗمسهٝمؿ خيتهؼمون
اًمٓمالب ،وم٢مذا اٟمتٗمع وفمٝمر آٟمتٗم٤مع وإٓ مل نزندوه.
قمز ّ
وضمؾ -مل نذيمر أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة
وم٤مًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -يم٤من نزيمل أصح٤مسمف سمذًمؽ ،واهلل ّ -
هلم رؾمهقًٓ ُمهٜمْٝمؿ نتْ ُٚمهق َقم َٚمهٞم ِٝمؿ آن٤مشمِ ِ
نهز ِّيم ِ
﴿ه َق ا ًَّم ِذي َسم َٕم َ
ِّٞمٝم ْؿ
هف َو َ
واًمسالم -يم٤من نٕمٚمٛمٝمؿ وم٘مط ،سمؾ ىم٤ملُ :
ْ ْ َ
ِّ ُ ْ َ
ه٨م ِذم إُ ُِّمٞمِّ َ َ ُ
ونٕم ِّٚمٛمٝمؿ ا ًْم ِٙمتََ٤مب و ِْ
احل ْٙم َْٛم َ٦م﴾ .
َ َ
َ َ ُُ ُ
( )383

قمنم وُمئ٦م ،وهق اسمـ ٟمحق ُمـ صمامن وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 95 /6شمرمج٦م  ،)1216وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 563 /4شمرمج٦م
.)223
( ) 381أظمرضمف اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (ُ ) 220مـ ـمرنؼ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمف .أظمرضمف أضمري ذم أظمالق اًمٕمٚمامء (ُ )43مـ
ـمرنؼ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد سمف .أظمرضمف اسمـ اعمب٤مرك ذم اًمزهد ( )1أظمرضمف هٜم٤مد ذم اًمزهد (ُ )1099مـ ـمرنؼ أيب أؾم٤مُم٦م سمف.
( )382أظمرضمف اسمـ طمٜمبؾ ذم اًمقرع (ص ،)193شم٤مرنخ ضمرضم٤من ( )997قمـ أم ؾمٗمٞم٤من سمٜمحقه.
( )383اجلٛمٕم٦م.2 :

إبطال الحيل
ِ
َه٤مب
ونزيمٞمٝمؿُ :مـ اًمتزيمٞم٦م ،وهق اظمتب٤مر أصمر اًمٙمت٤مب واحلٙمٛم٦م ومٞمٝمؿ ،وههؾ نٜمتٗمٕمهقن أو ٓ؟ ىمه٤مل شمٕمه٤ممم﴿ :يمتَ ٌ
َأ َٟمز ًْمٜمََ٤م ُه إِ ًَم ْٞم َؽ ُُم َب َ٤مر ٌك ًّم َٞمدََّّ َّسم ُروا آ َن٤مشمِ ِف َوًمِ َٞمتَ ََذ َّيم ََّر ُأو ًُمق إَ ًْم َب ِ
٤مب﴾ .
( )384

اجلزء اًمث٤مين :وإن يم٤من اًمرضمؾ ًمٞمٓمٚم٥م اًمب٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ هلق ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ،ومام ُمـ أطمد نت٘مهرب إمم اهلل
شمزهد ذم اًمٕمٚمؿً ،مٙمٜمٝم٤م
سمٌمء سمٕمد اًمٗمرائض أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وٓ نقضمد أطمد نزهد ذم اًمٕمٚمؿ ،وهذه آصم٤مر يمٚمٝم٤م ٓ ِّ
٤مب اًمقاطمد ُمـ اًمٕمٚمؿ ظمػم ًمؽ ُمهـ اًمهدٟمٞم٤م وُمه٤م ومٞمٝمه٤م ،ومه٤مًمٕمٚمؿ
شمبلم اًمٓمرنؼ اًمّمحٞمح ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٕمٚمؿ ،وإٓ ًَم َب ٌ
نقصٚمؽ إمم ُمراشم٥م اًمّمدن٘ملم اًمتل ًمٞمس ومقىمٝم٤م إٓ ُمراشم٥م إٟمبٞم٤مء ،وُمداد اًمٕمٚمامء ظمػم ُمـ دنٜم٤مر اًمِمٝمداء ،واًمٕمه٤ممل
نٗمتح اهلل سمف ىمٚمقب أضمٞم٤مل شمٚمق أضمٞم٤مل ،ون٘متدي سمف أٟم٤مس ،ونٙمقن ظمٚم ًٗم٤م ُمـ ٟمبٞمف ًمٞمٙمقن ذم هذه إُم٦م اًمٕمٚمهامء يم٠مٟمبٞمه٤مء
سمٜمل إرسائٞمؾ  ،إٓ أٟمف ٓ نقطمك إًمٞمٝمؿ ،ن٘مقُمقن ذم اًمٜم٤مس ُم٘م٤مم إٟمبٞمه٤مء ،ونبٚمٖمهقن رؾمه٤مٓت اهلل ،وخيِمهقٟمف وٓ
( )385

خيِمقن أطمدًً ا إٓ اهلل.
وم٤مًمب٤مب اًمقاطمد ُمـ اًمٕمٚمؿ شمت٘مٜمف وحتّمٚمف وشمٕمٛمؾ سمف ظمػم ًمؽ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م ،وٓ نس٤موي اًمٕمب٤مدات إظمرى،
ٕن ٟمٗمٕمف اًمٕمٚمؿ ُمتٕمدد ،ىم٤مل –شمٕم٤ممم﴿ :نر َوم ِع اهللَُّ ا ًَّم ِذنـ آُمٜمُُقا ُِمٜم ُٙمُؿ وا ًَّم ِذنـ ُأو ُشمُقا ا ًْم ِٕم ْٚمؿ درضم ٍ
٤مت﴾ .
َ ََ َ
َ
ْ َ
َ َ
َْ
( )386

محَدََ ا ًْم َٙم ِ
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمْبَ ٍؾ َ ،ىم َ
احل َس ِـ إِ ْؾم َح ُ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمِل َأ ِيب
َ٤مذ ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ َأ ْ َ
٤مق ْسم ُـ َأ ْ َ
َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ َ
مح٤مد سمـ َزن ٍد َقمـ َأنقب َىم َ٤مل :نٜمْب ِٖمل ًمِ ْٚمٕم ِ
٤مملِ َأ ْن َن َْم َع ُّ ِ
اض ًٕم٤م
اب َقم َغم َر ْأ ِؾم ِف َشم ََق ُ
اًمؽم َ
َ
َ َ
ْ ًّ َ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم َّٗم٤م ُن َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ ُ ْ ُ ْ
( )387

()389

()390

( )388

( )391

هللِ َ -قم َّز َو َضم َّؾ) .
( )392

( )384ص.29 :
( ) 385طمدن٨م :قمٚمامء أُمتل يم٠مٟمبٞم٤مء سمٜمل إرسائٞمؾ ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ٓ :أصؾ ًمف.
( )386اعمج٤مدًم٦م.11 :
( ) 387إؾمح٤مق سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ،أسمق احلسلم اًمٙم٤مذي .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م زاهدا .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
شم٤مرنخ سمٖمداد ( 442 /7شمرمج٦م  ،)3408وشم٤مرنخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ( 832 /7شمرمج٦م  ،)210ويمالمه٤م صدر قمـ دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،
سمتح٘مٞمؼ د /سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف.
( ) 388قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمق قمبد اًمرمحـ اسمـ ؿمٞمخ اًمٕمٍم أيب قمبد اهلل اًمذهكم
اًمِمٞمب٤مين اعمروزي ،صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙم٤من أ صٖمر ُمـ أظمٞمف ص٤مًمح سمـ أمحد ىم٤ميض إصبٝم٤مٟمٞملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسٕملم وُمئتلمً .مف يمت٤مب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" ،و"اًمسٜم٦م" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 285 /14شمرمج٦م  ،)3157وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 516 /13شمرمج٦م .)257

إبطال الحيل
هذا ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرب ،وٓ ن٘مّمد فم٤مهر اًمٙمالم سم٠من ن٠مظمذ اًمؽماب ونْمٕمف قمغم رأؾمف ،وإٟمام ن٘مّمد اعمب٤مًمٖم٦م ذم
اًمتقاضع ،ومٞمٜمبٖمل ًمٚمٕم٤ممل أن نٙمقن ؾمٛمتف ؾمٛم٧م إٟمبٞم٤مء ُمـ اًمتقاضع ًمٚمحؼ واًمتقاضهع ًمٚمخٚمهؼ ،وٓ نٙمهقن ؾمهٛمتف
ؾمٛم٧م اعمٚمقك وأهؾ اًمدٟمٞم٤م وأهؾ اًمؽمف ُمـ اًمٙمؼم واًمبٖمل وآرشمٗم٤مع ،ومسهٛم٧م اًمٕمه٤ممل أىمهرب إمم ؾمهٛم٧م إٟمبٞمه٤مء:
ومٞمٜمبٖمل ًمٚمٕم٤ممل أن نْمع اًمؽماب قمغم رأؾمف شمقاض ًٕم٤م هلل اًمذي َُم َّـ قمٚمٞمف ،وأٟمٕمؿ قمٚمٞمف ،وؾمٚمؽ سمف ـمرنؼ إٟمبٞم٤مء.
أنْم٤م.
هذا هق اًمٕم٤ممل اًمذي نٕمرف قمٔمٞمؿ ومْمؾ اهلل قمٚمٞمف ،وقمٔمٞمؿ اعمس١موًمٞم٦م ً

(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق سم ْٙم ٍْر ُحم َٛمدُُ سمـ ا ًْم َ٘م ِ
احل َب ِ
٤مؾم ِؿ اًمٜمَّ َّْح ِق ُّي َىم َ
ه٤مب
َّ ْ ُ
ُ َ
َ
احل َسه ُـ ْسمه ُـ ْ ُ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م ْ َ
ا ًْم َ٘مٓمِ ِ
ِ ِ ِ
ٞمٕم ُّل َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م ُؾم ْٗم َٞم٤م َن ْسم َـ ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦م َن ُ٘م ُ
ض) .
قل :ا ًْمٕم ْٚم ُؿ إ َذا مل ْ َنٜمْ َٗم ْع َ َّ
()393

()395

()394

ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمهق َُم ْٕم َٛم ٍ
َىم َ
هر

( )396

( ) 389قمٗم٤من سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبد اهلل ُمقمم قمزرة سمـ صم ٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ،حمدث اًمٕمراق ،أسمق قمثامن اًمبٍمي اًمّمٗم٤مر ،سم٘مٞم٦م إقمالم.
وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م .وشمقذم ؾمٜم٦م قمنمنـ وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 160 /20شمرمج٦م
 ،)3964وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 242 /10شمرمج٦م .)65
( )390مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اًمثب٧م ،حمدث اًمقىم٧م ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرنر سمـ طم٤مزم اًمبٍمي ،إزرق
اًمانر ،أطمد آقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجست٤منُ ،ؾمبل ضمده درهؿ ُمٜمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م رسمام دًمس .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 239 /7شمرمج٦م  ،)1481وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 456 /7شمرمج٦م .)169
( )391أنقب اسمـ أيب متٞمٛم٦م يمٞمس٤من اًمسختٞم٤مين ،اًمٕمٜمزيُ ،مقٓهؿ ،أسمق سمٙمر اًمبٍمي ،إَ َد ُِم ّل ون٘م٤مل :وٓؤه ًمٓمٝمٞم٦م ،وىمٞمؾ :جلٝمٞمٜم٦م .اإلُم٤مم احل٤مومظ
ؾمٞمد اًمٕمٚمامء .قمداده ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملمُ .مقًمده قم٤مم شمقذم اسمـ قمب٤مس ،ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م طمج٦م ُمـ يمب٤مر
اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمب٤مد .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُمئ٦م سم٤مًمبٍمة ،زُمـ اًمٓم٤مقمقن ،وًمف صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 457 /3شمرمج٦م
 ،)607وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 15 /6شمرمج٦م .)7
( )392أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )151/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف .أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ( ،)36834اخلٓمٞم٥م ذم اجل٤مُمع (،)817
وذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف (ُ ) 894مـ ـمرنؼ قمٗم٤من سمف .أظمرضمف أمحد سمـ ُمروان اًمدنٜمقري ذم اعمج٤مًمس٦م (ُ )488مـ ـمرنؼ مح٤مد سمـ زند سمف.
( ) 393اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٚمٖمقي ذو اًمٗمٜمقن حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمِم٤مر أسمق سمٙمر اسمـ إٟمب٤مري اعم٘مرئ اًمٜمحقي .وًمد ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمبٕملم وُمئتلم .ىم٤مل
اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي :يم٤من صدوىم٤م دنٜم٤م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م .محؾ قمـ واًمده ،وأًمػ اًمدواونـ اًمٙمب٤مر ُمع اًمّمدق واًمدنـ ،وؾمٕم٦م احلٗمظ .ويم٤من ُمـ
أقمٚمؿ اًمٜم٤مس وأومْمٚمٝمؿ ذم ٟمحق اًمٙمقومٞملم ،وأيمثرهؿ طمٗمٔم٤م ًمٚمٖم٦مُ .مـ ُمّمٜمٗم٤مشمف" :همرن٥م احلدن٨م" ،و"ذح اًمٙم٤مذم" .شمقذم ًمٞمٚم٦م آضحك
سمبٖمداد ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م قمـ ؾمبع ومخسلم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 274 /15شمرمج٦م  ،)122وإٟمب٤مه اًمرواة (201 /3
شمرمج٦م .)705

إبطال الحيل
اًمٕمٚمؿ إذا مل نٜمٗمٕمؽ ضك :وم٤مًمٕمٚمؿ ؾمالح ذو طمدنـٟٕ :مؽ إذا أظمذت اًمٕمٚمؿ ومل شمٜمتٗمع سمهف ؾمهٞمقرصمؽ اًمٕمجه٥م
واًمٙمؼم وآرشمٗم٤مع قمغم اًمٜم٤مس ،وـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ ،وـمٚم٥م اًمٕمٚمق ذم إرض ..وٟمحق ذًمؽ ،وم٤مًمٕمٚمؿ إذا مل نٜمٗمٕمهؽ
ناكُ ،مثؾ اًمٕمب٤مدة إذا مل شمٜمٗمٕمؽ شماك ،يمام ضت اخلقارج ،طمٞم٨م اؾمتٙمثروا ُمٜمٝم٤م ومل شمّمؾ إمم ىمٚمقهبؿ وماهتؿ،
أُمراضه٤م ظمبٞمثه٦م ذم
ومٙمذًمؽ اًمٕمٚمؿ ،وهذه أصم٤مر يمٚمٝم٤م شمبلم هذا اًمذي ىم٤مًمف ؾمٗمٞم٤من :إٟمؽ إن مل شمٜمتٗمع شماك ؾمٞمقرصمؽ
ً
اًم٘مٚم٥م ،وم٤مؾم٠مل اهلل أن نرؾمخف ذم اًم٘مٚم٥م ونٜمٗمٕمؽ سمف ،وم٤مًم٘مرآن إذا رؾمخ ذم اًم٘مٚم٥م ٟمٗمع وإٓ يم٤من طمج٦م اهلل قمهغم اسمهـ
آدم.
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َطم ْٗم ٍ
ص ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َر َضم٤م َء
احل َس ْ ِ
َهدُ ْسمه ُـ َطمٜمْ َب ٍ
احل َّج ِ
محه ُف اهللَُ -قمٜمِِّّهل
مح ُ
هؾ َ -ر ِ َ
َ٥م َأ ْ َ
٤مج َىم َ٤ملَ :يم َت َ
ا ًْم َٕم َّب ُ
لم ا ًْم َ٘مٜمْ َٓم ِر ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ْ َ
٤مس ْسم ُـ ْ ُ
ِ ِ
ِ
هس
٥م َٟم ْٗم َس ُف َ -ن ْٕمٜمِل ًمِ ْٚم َٗمتْ َْقىَ -طمتََّّك َن ُٙمُق َن ومِ ِٞمف َ ْ
مخ ُ
٤مسَ :و َأ ُْمالَ ُه َقم َٚمٞمْٜمََ٤مَ ،قَ ََالَ َٓ :نٜمْبَٖمل ًم َّٚمر ُضم ِؾ َأ ْن َنٜمّْْم َ
َيمالَ ًُم٤مَ ،ىم َ٤مل ا ًْم َٕمبَّ ُ
ِظم َّم ٍ
٤مل).
( )397

( )399

ِ
َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق َٟم ٍ ِ
هٛم َ٦م
َ
هٛم ُ٦م ْسمه ُـ َأ ِيب قم ّْم َ
ٍَمه قم ّْم َ
ُ ْ

()398

َىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م

( )400

( ) 394احلسـ سمـ احلب٤مب سمـ خمٚمد سمـ حمبقب أسمق قمكم اعم٘مرئ اًمبٖمدادي اًمدىم٤مقُ .مـ طمذاق اًم٘مراء .أظمذ قمٜمف اسمـ جم٤مهد واسمـ إٟمب٤مري،
واًمٜم٘م٤مش ،وآظمرون ُمـ اًمبٖمدادنلم .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 301 /7شمرمج٦م  ،)3813وُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر
( 229 /1شمرمج٦م .)128
( ) 395إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٕمٛمر سمـ احلسـ اهلذزم اهلروي ،صمؿ اًمبٖم دادي أسمق ُمٕمٛمر اًم٘مٓمٞمٕمل .روى ًمف اجلامقم٦م .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم
وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ُم٠مُمقن .اٟمٔمر :اًمتٝمذن٥م ( 19 /3شمرمج٦م  ،)416وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 69 /11شمرمج٦م .)27
( )396أظمرضمف أو ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( ،)277/7اخلٓمٞم٥م ذم اىمتْم٤مء اًمٕمٚمؿ اًمٕمٛمؾ (ُ )84مـ ـمرق قمـ أيب ُمٕمٛمر سمف.
( ) 397قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ رضم٤مء ،أسمق طمٗمص اًمٕمٙمؼمي .يم٤من قم٤مسمدا ص٤محل٤م ،ؿمدند اًمقـم٠مة قمغم اًمراومْم٦م .شمقذم ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 106 /3شمرمج٦م  ،)598وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 578 /7شمرمج٦م .)453
( ) 398قمّمٛم٦م سمـ أيب قمّمٛم٦م ،أسمق ـم٤مًم٥م اًمٕمٙمؼميٓ .زم إُم٤مم أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أمحد سمـ طمٜمبؾ إمم أن ُم٤مت ،وروى قمٜمف ُمس٤مئؾ ضمٞم٤مدا .شمقذم
ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 174 /2شمرمج٦م  ،)339وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد ٓسمـ اجلقزي (ص )134 :ط :دار هجر.
( ) 399قمب٤مس سمـ احلسلم اًم٘مٜمٓمري ،أسمق اًمٗمْمؾ اًمبٖمدادي ،ون٘م٤مل :اًمبٍمي ،أظمرج ًمف اًمبخ٤مري .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 207/14شمرمج٦م  ،)3116واًمٙم٤مؿمػ ( 534 /1شمرمج٦م .)2592
( )400مل أضمده.

إبطال الحيل
حمٛمد سمـ احلج٤مج هق أسمق سمٙمر اعمروزي ،اعمروزي هذا وضمد ًمبٕمض اًمسٚمػ يمال ًُم٤م طمسٜمًً٤م أٟمف ٓ نٜمبٖمل ًمٚمرضمؾ أن
نٙمقن ُمٗمت ًٞم٤م طمتك نٙمقن ومٞمف مخس ظمّم٤مل ،ومٚمام رآه٤م اإلُم٤مم أمحد ُمٕمف ُ-مع أٟمف شمٚمٛمٞمذه -يمتبٝم٤م أمحد قمٜمف ،وههذا ُمهـ
شمقاضع أمحد أٟمف نٙمت٥م طمتك قمـ ـمالسمف ،ونرهم٥م ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ َُمـ أشم٤مه سمف ،وم٘م٤مل أمحد :هذه طمٙمٛم٦م ٟمٙمتبٝم٤م.
وًم ذًمؽ عم٤م يم٤من اسمـ اعمب٤مرك ذم ُمرض اعمقت ؾمٛمع يمٚمٛم٦م ،وم٘م٤مل :أىمٞمٛمقين ،وم٠مىم٤مُمقه طمتك يمتبٝم٤م ،ىم٤مًمقا :ن٤م أسم٤م قمبهد
اًمرمحـ ذم ُمثؾ هذا اعمقـمـ؟! وم٘م٤ملً :مٕمؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل نٜمٗمٕمٜمل اهلل هب٤م مل أؾمٛمٕمٝم٤م سمٕمد! .
( )401

ًمذًمؽ يم٤مٟمقا نٙمتبقن ون٠مظمذون اًمٕمٚمؿً ،مٕمؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل حيٞمل اهلل ىمٚمبؽ هب٤م ،وشمرؾمهخ ذم ىمٚمبهؽ مل ؾمهٛمٕمتٝم٤م إمم
أن ،واإلُم٤مم أمحد رأوا قمٚمٞمف آصم٤مر احلؼم وهق ومقق اًمسبٕملم ،وم٘م٤مًمقا :إمم ُمتك ن٤م أسم٤م قمبد اهلل؟! ىمه٤ملُ :مهع اعمحهؼمة إمم
اعم٘مؼمة!

( )402

وم٤مإلٟمس٤من ٓ نزهد ذم اًمٕمٚمؿ ،ون٘مقل :اٟمتٝمٞم٧م ُمـ اًمٕمٚمؿ! ومال سمد ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمه٤م داُمه٧م طمٞمًّه٤م ،ومٝمهذه

ظمّم٤مل ،وهل قمٔمٞمٛم٦م :وًمذًمؽ اإلُم٤مم أمحد عم٤م رآه٤م يمتبٝم٤م قمـ شمٚمٛمٞمذه.

ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُقرَ ،و َأ َُّم٤م اًمثَّ٤مٟمِ َٞم ُ٦مَ :وم َٞم ُٙمُق ُن
ُقرَ ،وَٓ َقم َغم َيمالََُمف ُٟم ٌ
( َأ َُّم٤م ُأوَٓ َه٤مَ :وم َ٠م ْن َن ُٙمُق َن ًَم ُف ٟم َّٞم ٌ٦مَ ،وم٢مِ ْن َمل ْ َشم ُٙم ْـ ًَم ُف ومٞمف ٟم َّٞم ٌ٦م َمل ْ َن ُٙم ْـ َقم َٚم ْٞمف ُٟم ٌ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
اًمراسمِ َٕم ُ٦مَ :وم٤م ًْم ِٙم َٗم٤م َن ُ٦مَ ،وإَِّٓ َُم َْم َٖم ُف
ًَم ُف ُظم ُٚم ٌؼ َو َو َىم ٌ٤مر َو َؾمٙمٞمٜمَ ٌ٦مَ ،و َأ َُّم٤م اًمثَّ٤مًمثَ ُ٦مَ :وم َٞم ُٙمُق ُن َىم ِق ًّن٤م َقم َغم َُم٤م ُه َق ومٞمف َو َقم َغم َُم ْٕم ِر َومتفَ ،و َأ َُّم٤م َّ
اخلَ ِ٤مُم َس ُ٦مَ :وم َٛم ْٕم ِر َوم ُ٦م اًمٜمَّ ِ
َّ٤مسَ ،و َأ َُّم٤م ْ
َّ٤مس).
اًمٜمَّ ُ
ٓ نٜمبٖمل ًمٚمرضمؾ أن نٙمقن ُمٗمتٞمً٤م طمتك نٙمقن ومٞمف هذه اخلّم٤مل:
إومم :اًمٜمٞم٦م ،وهق أن شمٙمقن ًمف ٟمٞم٦م طمسٜم٦م ،ونٙمقن ىمّمهدُُ ه سمه٨م اًمٕمٚمهؿ اعمهقروث قمهـ اًمٜمبهل -قمٚمٞمهف اًمّمهالة
واًمسالم -وٟمنمه ذم اًمٜم٤مس ،وأن نتٙمٚمؿ سم٤مًمقطمل ،وم٤مًمٜم٤مس ٓ نّمٚمحٝمؿ إٓ اًمقطمل وإصمر ،ومال نتٙمٚمؿ سمرأي أو ومٙمر،
وم٢من مل نٙمـ ًمف ٟمٞم٦م ،مل نٙمـ قمغم وضمٝمف ٟمقر وٓ قمغم يمالُمف ٟمقر ،ومل نٜمتٗمع اًمٜم٤مس سمف.
ٟمقرا ،وإٟمام
ٟمقرا ،وٓ قمغم يمالُمف ً
ويمثػم ُمـ اًمذنـ نتّمدرون اًمٗمتقى إذا مل نٙمـ ًمف ٟمٞم٦م ص٤محل٦م ٓ شمرى قمغم وضمٝمف ً
وم٘مط آراء وأومٙم٤مر وصم٘م٤موم٤مت ،وٓ شمسٛمع ىم٤مل اهلل ،وٓ ىم٤مل رؾمقًمف ،وٓ شمسٛمع وطم ًٞم٤م ،وم٤مٕومم أن نٙمقن ًمف ٟمٞم٦م طمسٜم٦م،
قمز ّ
وضمؾ -هق اًمذي نٕم ٚمؿ اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ومٞمٜمنمه٤م ذم اًمٜم٤مس ،ونٜمنم اًم٘مبهقل ،ومٛمسه٠مًم٦م اًم٘مبهقل وآٟم٘مبه٤مض
واهلل ّ -

( )401أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم ذف أصح٤مب احلدن٨م ( ،)136اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ ( )408،409/32قمـ اسمـ اعمب٤مرك سمٜمحقه.
( )402ذيمره اسمـ ُمٗمٚمح ذم أداب اًمنمقمٞم٦م (.)127/2
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قمز ّ
قمز ّ
وضمؾ -هق اًمذي نبٚمغ اًمٙمالم ،وقمٚمامؤٟم٤م (اًمِمٞمخ قمبد
وضمؾ ،واهلل ّ -
واحل٥م واًمبٖمض أُمقر إهلٞم٦م ُمـ قمٜمد اهلل ّ -
اًمٕمزنز سمـ سم٤مز

( )403

-رمحف اهلل -واًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

( )404

يمام شمرون ًمٞمس قمٜمدهؿ أدوات شمقصؾ يمالُمٝمؿ إمم اًمٕم٤ممل ،وُمع

قمز ّ
وضمؾ -هق اعمبٚمغ ،وهق
ذًمؽ وصؾ يمالُمٝمؿ إمم أىمٓم٤مر اًمدٟمٞم٤م ،وًمٞمس قمٜمدهؿ وؾم٤مئؾ إقمالم شمبٚمغ هذاً ،مٙمـ اهلل ّ -
اًمذي نْمع اًم٘مبقل ،وهق اًمذي نٜمنم اًمٙمالمً :مذًمؽ عم٤م ىم٤مل اهلل إلسمراهٞمؿ –قمٚمٞمف اًمسالم :ن٤م إسمهراهٞمؿ أذن ذم اًمٜمه٤مس
سم٤محل٩م ،ىم٤مل :ن٤م رب ؿمٞمخ ضٕمٞمػ وصقت ضٕمٞمػُ ،م٤م قمسك أن نبٚمغ صقيت ،ىم٤مل :ن٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمؽ إذان وقمٚمٞمٜم٤م
اًمبالغ.
وم٤مًمبالغ قمغم اهلل -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -وهق اًمذي نب٨م اًم٘مبقل ونبٚمغ اًمٙمالم ،وم٠مٟم٧م ىمؾ احلؼُ ،مع اًمٜمٞمه٦م اًمّمه٤محل٦م،
نّمؾ ىمقًمؽ ًمٚمٜم٤مس.
اًمث٤مٟمٞم٦م :أن نٙمقن ًمف ظمٚمؼ ووىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م ،نٕمٜمل نٙمقن قمٚمٞمف ؾمٛم٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ نٙمقن قمٚمٞمف ظمٚمؼ ووىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م
طمتك نٙمقن ىمدوة وإُم٤مُم٤م ًمٚمٜم٤مس

( ) 403قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اسمـ سم٤مز .اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمدنٜم٦م اًمرن٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،وضٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخسلم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمرنؿ ىمبؾ ؾمـ اًمبٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمرن٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م
واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمبٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمس٤مسمع واًمٕمنمنـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنمنـ وأرسمع ُمئ٦م
وأًمػُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمب٤مطم٨م اًمٗمرضٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإلنْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمس٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزن٤مرة" ،وهمػمه٤م
يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،) 77/1وًمف شمرمج٦م ُمققمب٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمبٙم٦م اًمٕمٜمٙمبقشمٞم٦م.
( )404أسمق قمبد اهلل حم ٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم اًمقهٞمبل اًمتٛمٞمٛمل ،اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف اعمتٗمٜمّـ .ىمرأ اًم٘مرآن اًمٙمرنؿ قمغم ضمده ُٕمف ،صمؿ
ادمف إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومتٕمٚمؿ اخلط واحلس٤مب ،وسمٕمض ومٜمقن أداب .ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ ٟم٤مس اًمسٕمدي "خمتٍم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"،
و"ُمٜمٝم٤مج اًمس٤مًمٙملم" ،و"أضمروُمٞم٦م"" ،إًمٗمٞم٦م" ،وشم٠مصمر سمف يمثػما .وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز "صحٞمح اًمبخ٤مري" ،وسمٕمض رؾم٤مئؾ ؿمٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ .قملم ُمدرؾم٤م ذم ُمٕمٝمد قمٜمٞمزة اًمٕمٚمٛمل ،صمؿ شمقمم إُم٤مُم٦م اجل٤مُمع اًمٙمبػم ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمتدرنس ذم يمٚمٞمتل اًمنمنٕم٦م وأصقل
وقمرض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٠مسم٤مهً .مف ُم١مًمٗم٤مت وذوح ًمٚمٛمتقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م :ذح "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،وذح "زاد
اًمدنـ سم٤مًم٘مّمٞمؿُ .
سمٕمٜمَ ْٞم َز َة ذم اًمس٤مسمع واًمٕمنمنـ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،وشمقذم ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م
اعمست٘مٜمع" .وًمد ُ
إطمدى وقمنمنـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ إصمر إص٤مسمتف سم؛ـم٤من اًم٘مقًمقن .اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمٚمِمٞمخ ( )9 /1ط :دار اًمثرن٤م ،ويمت٤مب "اسمـ
قمثٞمٛملم اإلُم٤مم اًمزاهد" ط :دار اسمـ اجلقزي.
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ً
راؾمخ٤م ذم اًمٕمٚمؿ ،ومال نتٙمٚمؿ سمجٝمؾ ،سمؾ نٙمهقن ىمق ًّنه٤م ذم
اًمث٤مًمث٦م :أن نٙمقن ىمق ًّن٤م قمغم ُم٤م هق ومٞمف ،وذًمؽ سم٠من نٙمقن
ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ وإصمر ،وُمٕمروم٦م اًمسٜم٦م ،ونٕمرف وضمقه اًمٙمهالم ،ووضمهقه آظمهتالف ،وُمهقاـمـ اإلمجه٤مع ،وُمهقاـمـ
اخلالف ،واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ،واعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف ،نٙمقن ىمق ًّن٤م قمغم هذا إُمر ،وإٓ قمرض ٟمٗمسف ًمٚمخٓمر ،ىم٤مل اإلُم٤مم
ُم٤مًمؽ :واهلل ُم٤م أومتٞم٧م طمتك ؾم٠مًم٧م ؾمبٕملم ُمـ قمٚمامء اعمدنٜم٦م ،أحيؼ زم اًمٗمتقى؟ طمتك ىم٤مًمقا يمٚمٝمؿٟ :مٕمؿ ،ون٘مقل :وًمق مل
جيٞمزوين ُم٤م أومتٞم٧م .
( )405

خمرضم٤م ،يمام ؾمهٞم٠ميت ذم ٟمّمهٞمح٦م أطمهد
وُمع ذًمؽ ومٗمل أيمثر اعمس٤مئؾ ن٘مقل ٓ :أدري ٓ ،أدري ،ومٝمق نٓمٚم٥م ًمٜمٗمسف
ً
قمٚمامء اعمدنٜم٦م ،وم٘مد ٟمّمح اإلُم٤مم ُم٤مًم ًٙمً٤م وم٘م٤مل :إين أرى اًمٜم٤مس ىمد أطم٤مـمقا سمؽ ،وم٢مذا ؾم٠مًمؽ اًمس٤مئؾ ٓ نٙمهقن مههؽ أن
شمبح٨م ًمٚمٛمخرج قمـ اًمس٤مئؾ ،واسمح٨م عمخرج قمـ ٟمٗمسؽ أٟم٧مٟٕ :مؽ ؾمتح٤مؾم٥م قمـ يمؾ يمالُمؽ وقمـ ومت٤مونؽ اًمتل
شم٘مقل ،ومٝمذا دنـ اهلل وذقمف.
اًمراسمٕم٦م :اًمٙمٗم٤من٦م ،أي :نٙمقن ُمستٖمٜم ًٞم٤م قمـ اًمٜم٤مس ،وإٓ ُمْمٖمف اًمٜم٤مس ،ومٚمقٓ اًمٙمٗم٤من٦م ُمْمٖمف اًمٜم٤مس.
وًمذًمؽ عم٤م ؾم٠مل أطمد اخلٚمٗم٤مء وضمقه أهؾ اًمبٍمة ىم٤ملَُ :مـ ؾمٞمديمؿ؟ ىم٤مًمقا :احلسـ اًمبٍمي ،ىم٤مل :يمٞمػ ؾم٤مديمؿ
احلسـ وهق ُمقمم ُمـ اعمقازم؟! ىم٤مًمقاٟٕ :مٜم٤م ٟمحت٤مج إًمٞمف وهق ٓ حيت٤مج إًمٞمٜم٤م ،ىم٤مل اخلٚمٞمٗم٦م :هذه اًمسٞم٤مدةٟٕ :مف اؾمهتٖمٜمك
سم٤مهلل قمٜمٙمؿ.
وم٤محلسـ اًمبٍمي ًمق أهمٚمؼ سم٤مسمف ُم٤م شمريمقهٕ :هنؿ حيت٤مضمقن إًمٞمف ،ونس٠مًمقٟمف ذم أُمر دنٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ ،وهق ٓ نس٠مهلؿ
ؿمٞمئً٤م ،سمؾ ُنروى أٟمف دظمؾ نق ًُم٤م قمغم سم٘م٤مل وم٠مقمٓم٤مه سمْم٤مقم٦م ،وىم٤مل :ن٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ُم٤م ٟمبٞمٕمٝمه٤م هبهذا اًمسهٕمر ،وًمٙمهـ ٕٟمهؽ
احلسـ ،وم٘م٤مل :ؾمبح٤مٟمف اهلل! سٟم٤م ٟم٠ميمؾ سمدنٜمٜم٤م ،نٕمٜمل نؽمظمص ًمٜم٤م إؾمٕم٤مر ٕضمؾ اًمدنـ ،ور َّد اًمبْم٤مقم٦م ،وُم٤م اؿمؽمى
ًمٜمٗمسف ـمٕم٤م ًُم٤م سمٕمده٤م ،ومٙم٤من نرؾمؾ ُمـ ًمف طمتك ٓ نرظمّمقن ًمف ذم اًمسٕمر!
ونروى أن سمٕمض اعمٚمقك أراد أن نبدل ذم ذنٕم٦م أُم٦م ىمبٚمٜم٤م ،ومجٛمع قمٚمامء قمٍمه وىم٤ملٟ :محـ ىمد ىمررٟم٤م أن نٙمهقن
إُمر يمذا ويمذا ،ومسٙمتقا إٓ رضمالً ىم٤مم وشمٙمٚمؿ وىم٤مل :هذا شمبدنؾ وٓ جيقز ،وم٘م٤مل :اىمٓمٕمقا قمٓم٤مئف ،وم٘م٤مًمقا :هذا ن٠ميمؾ

( )405اظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( ،)316/6اخلٓمٞم٥م ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ( )1037قمـ ُم٤مًمؽ سمف.
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ُمـ همزل أُمف ،ىم٤مل :هلذا دمرأ قمٚمٞمٜم٤م ،وذًمؽ ٕٟمف ٓ حيت٤مج اًمٕمٓم٤مء ،ومال سمد أن نٙمقن اًمٕم٤ممل قمٜمده يمٗم٤من٦م وهمٜمك ٟمٗمس ،وإٓ
ُمْمٖمف اًمٜم٤مس .
( )406

ىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ

()407

ًمٕمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك اًمزاهد اًمقرع :ن٤م اسمـ اعمب٤مرك هذه اًم٘مقاومؾ شم٠ميت وشمروح! وم٘م٤ملً :مهقٓ ههذه

اًم٘مقاومؾ ًمتٛمٜمدًمقا سمٜم٤م ،أي :ضمٕمٚمقٟم٤م ُمٜم٤مدنؾ  ،ومٙمام ىم٤مل اإلُم٤مم :اًمٙمٗم٤من٦م أن نٙمقن اًمٕم٤ممل ُمستٖمٜم ًٞم٤م سمه٤مهلل قمهـ اخلٚمهؼ:
( )408

وًمذًمؽ يم٤من اًمسٚمػ نٕمقدون أٟمٗمسٝمؿ ُمـ اًمّمٖمر قمغم اًمت٘مٚمؾ ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،وقمدم آؾمتنماف ًمٚمؽمف واًمتقؾمع ومٞمٝم٤م:
ٕن هذا ُم٤م نٜم٤مؾم٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ.
أنْم٤م أُمر ُمٝمؿ وهل ُمٕمروم٦م واىمع اًمٜم٤مس ،وشمٕمرف ُمتك شمٗمتهل سم٤مٕؿمهد؟ وُمتهك
واخل٤مُمس٦مُ :مٕمروم٦م اًمٜم٤مس ،وهذا ً
شمٗمتل سم٤مٕؾمٝمؾ؟ وم٤مجل٤مهؾ ًمف طمٙمؿ ،واًمٕم٤ممل ًمف طمٙمؿ :وًمذًمؽ َُمـ أومتك اًمٜم٤مس سمام ذم اًمٙمت٥م ومٝمق ضم٤مهؾ ،طمتك نٕمرف
واىمع اًمٜم٤مس.
وًمذًمؽ هٜم٤مك ُمثؾ ناسمف اًمٕمٚمامء ًمٚمٗمتقى :ن٘مقًمقن :اًمٗمتقى ُمثؾ اًمقصٗم٦م اًمٓمبٞم٦م ،ومٙمام أن اًمٓمبٞم٥م أن ٓ نٕمٓمل
قمالضم٤م واطمدًً ا ًمٙمؾ اًمٜم٤مس طمتك نٜمٔمر ذم اعمرنض ونٜمٔمر ذم ضمسٛمف ،وقمٜمد ذًمؽ نٓمبؼ قمٚمٛمف قمغم واىمع اعمرنض ههذا،
ً
ومٙمذًمؽ اًمٗمتقى ،وم٤مًمٗمر ق سملم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمٗمتقى أن اًمتٕمٚمٞمؿ هق شمٕمٚمؿ ُم٤م ذم ذنٕم٦مً ،مٙمـ إذا ضمئ٧م شمٗمتل حيته٤مج إمم أن
شمٕمرف اًمقاىمع ،وم٘مد خيتٚمػ ،ومٝمل ُمثؾ اًمقصٗم٦م اًمٓمبٞم٦م مت٤م ًُم٤م ،وهذا اًمسب٥م ُمـ إؾمب٤مب اًمتل ضمٕمٚم٧م إئٛم٦م نٙمرهقن
أن شمٙمت٥م اًمٗمت٤موىٕ :هن٤م اًمٗمت٤موى شمٙمقن قمغم واىمع ُمٕملم ،صمؿ نتٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس ونٓمب٘مقهن٤م قمغم واىمع آظمر خمتٚمػ.
وم٤مإلُم٤مم أمحد يم٤من نٙمره ضمدًًّّ ا يمت٤مسم٦م اًمٗمت٤موى ون٘مقل ٓ :شم٠مظمذوا قمٜمل وٓ قمـ ؾمٗمٞم٤من ،ظمذوا ُمـ طمٞم٨م أظمهذٟم٤م،
ظمذوا ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح هلام ،أُم٤م يمت٤مسم٦م اًمٗمت٤موى وم٘مد شمْمؾ اًمٜم٤مس.

( )406ذيمره ذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦م (ص)228
( ) 407ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمسٕمقد سمـ سمنم اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل ،أسمق قمكم اًمزاهد ،أطمد صٚمح٤مء اًمدٟمٞم٤م وقمب٤مده٤م .وًمد سمسٛمرىمٜمد وٟمِم٠م سم٠مسمٞمقرد،
ويمت٥م احلدن٨م سم٤مًمٙمقوم٦م ،وحتقل إمم ُمٙم٦م ،ومسٙمٜمٝم٤م وُم٤مت هب٤م ذم أول ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وُمئ٦م ذم ظمالوم٦م ه٤مرون .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 281/23شمرمج٦م  ،)4763وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 421/8شمرمج٦م .)114
( )408أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م ( ،)1266اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرنخ سمٖمداد ( )160/10قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمٛمٕمٜم٤مه.

إبطال الحيل
وًمذًمؽ عم٤م ىمٞمؾ ًمف :إن اًمٙمقؾم٩م

()409

يمت٥م قمٜمؽ ُمس٤مئؾ يمثػمة وهق نقزقمٝم٤م ذم ظمراؾم٤من ،ىم٤مل :أظمؼموه أين رضمٕم٧م

قمٜمٝم٤م يمٚمٝم٤م ،ومٝمق نبلم ًمٚمٙمقؾم٩م أين أٟم٤م سمنم أومتل اًمٞمقم سم٤معمس٠مًم٦م وهمدًً ا نتبلم زم ظمالومٝم٤م ،واًمٜم٤مس نتٜم٤مىمٚمقهن٤م ن٘مقًمقن :هذا
أنْم٤م ُمٗم٤مؾمد ،وم٘مد
يمالم أمحد :ومٚمذًمؽ نٙمرهقن ضمدًًّّ ا يمت٤مسم٦م اًمٗمت٤موى ،ويمت٤مسم٦م اًمٗمت٤موى وإن يم٤من ومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م ًمٙمـ ومٞمٝم٤م ً
حي تجقن ون٘مقًمقن :ومتقى اًمِمٞمخ اًمٗمالين شم٘مقل يمذا ،واًمِمٞمخ ىمد نٙمقن همٗمؾ قمـ واىمع هذه اعمس٠مًم٦م ،ومٞمجٕمٚمقن ومتقى
ٟمّم٤م :ومٚمذًمؽ ؾمٞمٙمقن ذم يمؾ ضمٞمؾ َُمـ ن٘مقم سمحج٦م اهلل قمغم قمب٤مده ،ومٝمذه إُم٦م ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ـم٤مئٗمه٦م ُمٜمّمهقرة
اًمِمٞمخ ًّ
شم٘مقل احلؼ.
يمذًمؽ اًمٗمت٤موى قمغم اهلقاء أؿمدٟٕ :مف ىمد نس٠مل رضمؾ ن٘مقل :ـمٚم٘م٧م اُمرأيت ،وطمّمؾ يمذا ويمذا ،ومٞم٘مقل اعمٗمتهل:
اُمرأشمؽ طمالل ،ومٞمسٛمٕمٝم٤م رضمؾ ذم اعمنمق أو اعمٖمرب ون٘مقل :أٟم٤م ُمثؾ اًمس٤مئؾ ،ومٞمستحؾ اُمرأشمف ُمب٤مذةُ ،مهع أٟمهف ذم
احل٘مٞم٘م٦م ىمد ٓ نٙمقن ُمثؾ اًمس٤مئؾ ،وم٘مد نٙمقن ومٞمف ومرق مل اٟمتبف ًمف ،وىمد نٙمقن اًمس٤مئؾ ٟمٞمتهف ختتٚمهػ أو ًمٗمٔمهف خيتٚمهػ
سم٤مًمٓمالق ،وم٤مًمٗمت٤موى اًمتل قمغم اهلقاء شمّمٚمح ذم إُمقر اًمتل ٓ شمتٖمػم سمتٖمػم اًمٜم٤مس ُمثؾً :مق ؾم٠مًمف ُمتك نبدأ اعمسح قمهغم
اخلٗملم؟ ُمتك نٜمتٝمل؟ يمؿ ريمٕم٤مت اًمّمالة؟ أي :إؿمٞم٤مء اًمتل ٓ ختتٚمػ ،وأُم٤م اًمٗمتقى اعمٓمب٘م٦م قمغم واىمع ُمٕملم ومٝمهذه
ظمٓمر ،ونسٛمٕمٝم٤م اًمٜم٤مس قمغم اهلقاء ونٓمب٘مقهن٤م قمغم أٟمٗمسٝمؿ وهل ٓ شمّمٚمح هلؿ ،ومٚمذًمؽ ىم٤مل ٓ :سمد ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مس،
وم٤مًمٕمٚمؿ اًمذي قمٜمدك وواىمع اًمٜم٤مس وشمٓمبؼ قمٚمٞمف.
وًمذًمؽ ن٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ٓ :سمد ُمـ صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنمنٕم٦م ،واًمٕمٚمؿ سم٤مًمقاىمع ،وشمٜمزنهؾ اًمنمهنٕم٦م قمهغم
اًمقاىمع ،وأي ظمٓم٠م ذم اًمٗمتقى إُم٤م أن نٙمقن قمدم قمٚمٛمف سم٤مًمنمنٕم٦م ،وإُم٤م مل نٕمرف واىمع اًمس١مال ،وإُم٤م مل قمهرف شمٜمزنهؾ
اًمنمنٕم٦م قمغم اًمقاىمع.

ِ ِ
ِ
ِ
مح ُف اهللَُُ :وم َ٠م ُىم ُ
اؾمتَ ْ٘م ََمه
( َىم َ٤مل َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللِ َ -ر ِ َ
قل َ -واهللُ ا ًْم َٕم٤ممل ًَُ :م ْق َأ َّن َر ُضمالً َأ ْٟم َٕم َؿ َٟم َٔم َر ُه َو َُمٞمَّ َز وم ْٙم َْر ُه َو َؾم َام سمِ َٓم ْرومهفَ ،و ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْهقى ومِٞم َٝمه٤م عمَه٤م َو َضمهدََ َه٤مَ ،سم ْ
هق َأ َرا َد َأ ْضهدََ ا َد َه٤م
هؾ ًَم ْ
سمِ َج ْٝمده َـم٤مًمب٤م َظم ّْم َٚم ً٦م َواطمدََ ًة ِذم َأ َطمد ُوم َ٘م َٝم٤مء اعمَْدنٜمََ٦م َواعمُْتَ ََّمدِِّّ ِرن َـ ًم ْٚم َٗمتْ َ

( ) 409اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ احلج٦م إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر سمـ هبرام اًمٙمقؾم٩م ،أسمق نٕم٘مقب اًمتٛمٞمٛمل اعمروزيٟ .مزنؾ ٟمٞمس٤مسمقرُ .مقًمده سمٛمرو ،صمؿ رطمؾ
إمم احلج٤مز واًمِم٤مم واًمٕمراق .ؾمٛمع ؾمٗمٞم ٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ،وقمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ،وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م .شمقذم سمٜمٞمس٤مسمقر
ؾمٜم٦م إطمدى ومخسلم وُمئتلم .روى ًمف اجلامقم٦م قمدا أسم٤م داود .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 474 /2شمرمج٦م
 ،)383وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 258 /12شمرمج٦م .)98

إبطال الحيل
٤مهلؿ ومِ ِٞمٝمؿ ًَمقضم َدَ َذًمِ َؽ ُمتَ َٙمَ٤مصمِ ًٗم٤م ُمتَ ََْم ِ
ِ
ول ُِم ْـ َؾم َج٤م َن٤م َد َٟمَ٤م َء ِة اًمٜمَّ ِ
َواعمُْ ْٙم ُْرو َه َواعمَْ ْر ُذ َ
٤مقم ًٗم٤مَ ،واهللَ َٟم َْس َ٠م ُل َص ْٗم ًح٤م َمجِهٞمالً
ْ َ َ
ُ
ُ
َّ٤مس َو َأ ْوم َٕم ْ
َو َقم ْٗم ًقا َيمَثِ ًػما).
وم٘مٝم٤مء اعمدنٜم٦م ن٘مّمد هب٤م سمٖمداد ذم وىمتف ،واعم١مًمػ قم٤مش ذم آظمر اًم٘مرن اًمراسمع ذم سمٖمداد ،وىمد ذهب٧م ومٕمالً ذم ذًمؽ
اًمقىم٧م اًم٘مرون اًمٗم٤مضٚم٦م ،وذه٥م أهؾ احلدن٨م ،ويمثر أهؾ اًمرأي واجلدل ،ويمثهر اًمهذنـ نٓمٚمبهقن اًمهدٟمٞم٤م سم٤مًمهدنـ:
وًمذًمؽ ن٘مقل :هذه اخلّم٤مل اخلٛمس ًمق ٟمبح٨م قمـ واطمدة ذم أيمثر اعمٗمتلم ُم٤م وضمدٟم٤مه٤م ،سمؾ وضمهدٟم٤م اًمٕمٙمهس ،واهلل
صٗمح٤م مجٞمالً
يمثػما.
ٟمس٠مل
ً
ً
وقمٗمقا ً
محَدََ َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق إَ ْطم َق ِ
ص َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ َأ ِيب ُأ َو ْن ٍ
س
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
هقز َأ ْن ُن ْسهتَ ْٗمتََك إَِّٓ
جي ُ
جي ُ
َقم ْـ َأسمِ ِٞمف َىم َ٤ملَ :أ ْد َر ْيم ُ
ه٥م َٟم ْٗم َسه ُف ًم ْٚم َٗم ْت َ
هقز َأ ْن َنٜمّْْم َ
ْهقىَ ،وَٓ َ ُ
ْ٧م ا ًْم ُٗم َ٘م َٝم٤م َء سمِ٤معمَْدنٜمََ٦م َن ُ٘مق ًُمق َنُ َ َٓ :
اعمَْ ْق ُصم ُ
قق ِذم َقم َٗم٤مومِ ِف َو َقم ْ٘م ِٚم ِف َو َصالَ َِطم ِف َو ِدنٜمِ ِف َو َو َر ِقم ِف َوومِ ْ٘م ِٝم ِف َو ِطم ْٚم ِٛم ِف َو ِر ْوم ِ٘م ِف).
( )410

()411

()412

َقمهـ َأ ِظم ِ
ٞمهف
ْ

()413

()414

اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤معمدنٜم٦م ن٘مّمد ُمدنٜم٦م اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ :ن اسمـ أونس وأظمقه وأسمقه ُمهدٟمٞمقن ،ومٞم٘مهقل:
أدريم٧م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمدنٜم٦م ن٘مقًمقن ٓ :جيقز أن نٜمّم٥م أطمد ٟمٗمسهف ًمٚمٗمتهقى ،وٓ جيهقز أن ُنسهتٗمتك ،إٓ أن نٙمهقن
ُمقصمق ًىم٤م ذم قمٗم٤مومف ،أيُ :متٕمٗمػ ُمـ اًمدٟمٞم٤م.

( )410حمٛمد سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ سمٞم٤من ،أسمق ص٤مًمح اًمٕمٙمؼمي .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 110 /2شمرمج٦م  )80ط :دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل.
( ) 411اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمثب٧م ،ىم٤ميض قمٙمؼما ،أسمق قمبد اهلل ،حمٛمد سمـ اهلٞمثؿ سمـ مح٤مد سمـ واىمد ،اًمث٘مٗمل ُمقٓهؿ اًمبٖمدادي ،اعمِمٝمقر سم٠ميب إطمقص.
ًمف رطمٚم٦م واؾمٕم٦م ،وُمٕمر وم٦م شم٤مُم٦م .ىم٤مل أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل :يم٤من ُمـ احلٗم٤مظ اًمث٘م٤مت .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ .شمقذم سمٕمٙمؼما ذم
مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 571 /26شمرمج٦م  ،)5668وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 156 /13شمرمج٦م .)88
( )412اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمّمدوق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ أونس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر إصبحل ،أسمق قمبد اهلل سمـ أيب أونس اعمدين،
طمٚمٞمػ سمٜمك شمٞمؿ سمـ ُمرة اسمـ أظم٧م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمسُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وُمئ٦م .روى ًمف اجلامقم٦م قمدا اًمؽمُمذي .ىمرأ اًم٘مرآن
وضمقده قمغم ٟم٤مومع ،ومٙم٤من آظمر شمالُمذشمف ووم٤مة .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ،أظمٓم٠م رم أطم٤مدن٨م ُمـ طمٗمٔمف .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنمنـ
وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 124 /3شمرمج٦م  ،)459وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 391 /10شمرمج٦م .)108
( ) 413قمبد احلٛمٞمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ أونس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر إصبحل ،أسمق سمٙمر سمـ أيب أونس اعمدين إقمِمك .روى ًمف اجلامقم٦م
قمدا اسمـ ُم٤مضمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وُم٤مئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :صم٘م٤مت اسمـ طمب٤من ( 398 /8شمرمج٦م  ،)14073وهتذن٥م
اًمٙمامل ( 444 /16شمرمج٦م .)3721
( ) 414قمبد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ أونس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أيب قم٤مُمر إصبحل ،أسمق أونس اعمدين .روى ًمف اجلامقم٦م .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ
طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق ْيؿ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 166 /15شمرمج٦م  ،)3361وُمٞمزان آقمتدال ( 450 /2شمرمج٦م .)4402

إبطال الحيل
أنْم٤م أُمر ُمٝمؿ ،ومٞمٙمقن سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمده قمٚمؿ ،وًمٙمٜمف ًمٞمس قمٜمده متٞمٞمز وطمسـ
واًمث٤مٟمٞم٦مُ :مقصمقق ذم قم٘مٚمف ،وهذا ً
شمٍمف :ومٚمذًمؽ رسمام دمد شمالُمٞمذه نسٞمٓمرون قمٚمٞمف ونقضمٝمقٟمف ،ونٜم٘مٚمقن ًمف اًمقاىمع خمتٚم ًٗم٤م ،ون٘مقًمقنَ :أومتِل ذم اعمسه٠مًم٦م
اًمٗمالٟمٞم٦م ،وأومتل ذم اعمس٠مًم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م!! ومٞمّمػم ًمٕمب٦م ذم أندْيؿ :وهذا آُمر يم٤من ىمد اٟمتنم سمهلم أههؾ احلهدن٨م ،وقمٜمهد
سمٕمض ـمالب احلدن٨م ،يم٤مٟمقا إذا رأوا اًمِمٞمخ ضٕمٞم ًٗم٤م ًم َّ٘مٜمقه ،ومٞم٘مبؾ اًمتٚم٘ملم ،ونٚم٘مقن ذم طمدن٨م ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ن٘مقًمقن:
أٟم٧م ىمٚم٧م يمذا؟ ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ! ونروْي٤م ذم أطم٤مدنثف.
ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء -طمتك ذم اًمٗمت٤موى -ذم أٟمح٤مء اًمت٤مرنخ اإلؾمالُمل ن٘مبؾ اًمتٚم٘ملم ،ونسٞمٓمر قمٚمٞمهف شمالُمٞمهذه ،وٓ
نٙمقن قمٜمده متٞمٞمز :ومٚمذًمؽ ىم٤مًمقا ًمٞمحٞمك سمـ ُمٕملم ُ :م٤م اعمخرج ُمـ هذا؟ ىم٤مل :نٕمرف اإلٟمس٤من ُم٤م خيرج ُمهـ رأؾمهف
()415

( )416

 ،أي :نتحٙمؿ ذم ٟمٗمسف ،وندري أن هذا أُمر ؾمٞمس٠مل قمٜمف ،وٓ نٙمثر اًمٜم٤مس طمقًمفٕ :ن اًمسهٚمػ يمه٤مٟمقا ٓ حيبهقن

يمثرة اًمٓمالب طمقهلؿٕ :هنؿ خي٤مومقن أن نٜم٘مٚم٥م إُمر ،ومبهدًٓ ُمهـ أن نهريب اًمِمهٞمخ اًمٓمهالب صه٤مروا ههؿ اًمهذنـ
نسٞمٓمرون قمٚمٞمف ،ظم٤مص٦م إذا يم٤من ومٞمف ُمٞمؾ ًمٚمدٟمٞم٤م ،وم٢مٟمف خي٤مف أهنؿ نٜمٗمْمقا ونتٗمرىمقا ُمـ طمقًمف :ومٚمذًمؽ نتٜم٤مزل ،ومال سمد
أن نٙمقن ُمقصمق ًىم٤م ذم قم٘مٚمف طمتك نٙمقن إُم٤م ًُم٤م ًمٚمٜم٤مس ،وٓ حيدث سمٙمؾ ُم٤م ؾمٛمع ،وُمقصمهقق ذم صهالطمف وذم دنٜمهف وذم
ورقمف وذم وم٘مٝمف وذم طمٚمٛمف وذم روم٘مف.

آن ،واعمُْح َٙم ِؿ واعمُْتَ ََِم٤مسمِ ِف ،واًمٜمَّ ِ
ِ
ِ ِِ
َّ٤مؾم ِخ َواعمَْٜمْ ُْسقخِِ ).
َ
َ
(وقم ْٚمٛمف سمِ َ٠م ْطم َٙمَ٤م ِم ا ًْم ُ٘م ْر َ ْ
َ
يمذًمؽ ذم اًم٘مرآن ٓ ،سمد أن نٙمقن قم٤معمً٤م سم٠مطمٙم٤مم اًم٘مرآن ،واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ،واعمحٙمهؿ واعمتِمه٤مسمف ،وإٓ يمٞمهػ
ومٙمثهػما ُمه٤م
نٗمتل؟! وم٘مد جيتٝمد ذم ُمس٠مًم٦م ىمد طمٙمؿ ومٞمٝم٤م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -و ُوم ِرغ ُمٜمٝم٤م ،وهق جيتٝمد ومٞمٝمه٤م،
ً
ٟمسٛمع ذم سمٕمض وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ جيتٝمد ذم ُمس٠مًم٦م ،واًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىمد طمٙمؿ ومٞمٝم٤م ،وومرغ ُمٜمٝم٤م!!
وهق جيتٝمد.

( ) 415اإلُم٤مم احل٤مومظ اجلٝمبذ ،ؿمٞمخ اعمحدصملم ،حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ زن٤مد سمـ سمسٓم٤مم سمـ قمبد اًمرمحـ ،وىمٞمؾ :حيٞمك سمـ ُمٕملم سم ـ همٞم٤مث سمـ
زن٤مد سمـ قمقن سمـ سمسٓم٤مم وىمٞمؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم سمـ قمقن سمـ زن٤مد سمـ هن٤مر سمـ ظمٞم٤مر سمـ سمسٓم٤مم اعمري اًمٖمٓمٗم٤مين ،أسمق زيمرن٤م اًمبٖمداديُ ،مقمم
همٓمٗم٤من .وًمد ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم وُمئ٦م .وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهق اسمـ قمنمنـ ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ُمِمٝمقر ،إُم٤مم اجلرح
واًمتٕمدنؾ .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 543 /31شمرمج٦م  ،)6926وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 71 /11شمرمج٦م .)28
( )416أظمرضمف اًمسٚمٗمل ذم اًمٓمٞمقرن٤مت ( ،)685اخلٓمٞم٥م ذم اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي ( )173قمـ اسمـ ُمٕملم سمف.

إبطال الحيل
ؾمٛمٕم٧م رضمالً نس٠مل قمـ اُمرأة شمقذم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م وهل طم٤مُمؾ ،وم٘م٤مل :شمٕمتد سم٠مـمقل إضمٚملم!! ُمهع أن اًمٜمبهل -
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم طمدن٨م ؾمبٞمٕم٦م إؾمٚمٛمٞم٦م

()417

ن٘مقلَ « :يم َ
اًمسهٜمََ٤مسمِ ِؾ...ش  ،ومه٢مذا وضهٕم٧م محٚمٝمه٤م
َهذ َب َأ ُسمهق َّ
( )418

ظمرضم٧م ُمـ اًمٕمدة ،ومٝمق أن جيتٝمد ذم ُمس٠مًم٦م ىمد ومرغ ُمٜمٝم٤م ،وومٞمٝم٤م وطمل ،وذم اًمّمحٞمحلم!! هذا يمٞمػ حيهؾ ًمهف أن
نٗمتل؟! ورسمام سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل هذا اًمٙمالمٟٕ :مف مل نبٚمٖمف احلدن٨م ومٝمق ُمٕمذور ،أُم٤م هذا ومٖمػم ُمٕمذور ،أن ُمجهع
احلدن٨م ،ويمثػم ممـ ٟمّم٥م ٟمٗمسف اًمٗمتقى مل ن٘مرأ اًمّمحٞمحلم وٓ اًمٙمت٥م اًمست٦م ،يمٞمػ حيؾ ًمف أن نٗمتل؟! ومرسمام اضمتٝمد
ذم ُمس٠مًم٦م واًمقطمل ىمد اٟمتٝمك ُمٜمٝم٤م ،وهل ُمقضمقدة سمٜمّمٝم٤م ،ومال سمد أن نٕمرومٝم٤م.
قل سمِ ِف ُِمٜمْٝم٤م واعمُْ ْؽم ِ
( َقم٤معمًِ٤م سمِ ِ
٤مر َوسمِٛم ْـ َٟم َ٘م َٚم َٝم٤مَ ،واعمَْ ْٕمٛم ِ
وك).
َ َ ُ
ُ
٤مًمسٜمََّّ٦م َوأ َصم ِ َ
ُّ
قم٤معم٤م سم٤مًمسٜم٦م وأصم٤مر ،واًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ ،واعمٕمٛمقل واعمؽموك :وًمذًمؽ ُمـ اعمٞمزة ذم يمت٤مب ضم٤مُمع اًمؽمُمذي أٟمف
نٕم٘م٥م احلدن٨م سمّمحتف وضٕمٗمف قمٜمده وؾم١مآت اًمبخ٤مري ،ونٕم٘م٥م سمام قمٚمٞمف اًمٕمٛمهؾ ،ن٘مهقل :ههذا احلهدن٨م قمٚمٞمهف
اًمٕمٛمؾ ،وإن يم٤من ومٞمف ضٕمػ ،وقمٛمؾ سمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ،أو قمٛمؾ سمف ومالن ومالن ،وهذا احلدن٨م ُمهؽموك اًمٕمٛمهؾ سمهف ،ومل
نٕمٛمؾ سمف أطمد.
وعم٤م روى طمدن٨م اسمـ قمب٤مس أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -مجع ُمـ همػم ظمقف أو ُمٓمر  ،ىم٤مل( :يمؾ ُم٤م ذم
( )419

يمت٤ميب هذ ا ىمد قمٛمؾ سمف أهؾ اًمٕمٚمؿ أو سمٕمْمٝمؿ إٓ طمدنثلم :طمدن٨م اسمـ قمب٤مس ،وطمدن٨م :ىمتؾ ؿم٤مرب اخلٛمر ذم اعمهرة
اًمراسمٕم٦م اخل٤مُمس٦م

.

( )421 ()420

( ) 417اًمّمح٤مسمٞم٦م ؾمبٞمٕم٦م سمٜم٧م احل٤مرث إؾمٚمٛمٞم٦م .صمب٧م ذيمره٤م ذم اًمّمحٞمحلم ،وذم اعمقـم٠م أهن٤م َو ًَم َدت سمٕمد ووم٤مة زوضمٝم٤م ،وم٤مٟم٘مْم٧م قمدهت٤م .ىم٤مل اسمـ
قمبد اًمؼم :روى قمٜمٝم٤م وم٘مٝم٤مء اعمدنٜم٦م ووم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م .اٟمٔمر :أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 137/6شمرمج٦م  ،)6971اإلص٤مسم٦م ( 692/7شمرمج٦م .)11272
(ُ ) 418متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب ُمـ ؿمٝمد سمدرا (ُ ،)3991مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب اٟم٘مْم٤مء قمدة اعمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م
وهمػمه٤م (.)1484
( ) 419صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب أسمقاب اًمّمالة ،سم٤مب اجلٛمع سملم اًمّمالشملم ذم احلا ( ،)187ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي:
صحٞمح.
واحلدن٨م قمٜمد ُمسٚمؿ.
( ) 420صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب احلدود ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُمـ ذب اخلٛمر وم٤م ضمٚمدوه وُمـ قم٤مد ذم اًمراسمٕم٦م وم٤مىمتٚمقه ( ،)1444ىم٤مل إًمب٤مين
ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح .
(( ) ) 421ذيمره اًمؽمُمذي ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اًمٕمٚمؾ اًمّمٖمػم ُمـ آظمر يمت٤مسمف اجل٤مُمع (.)736/5

إبطال الحيل
ومٛمٞمزة اًمؽمُمذي أٟمف نّمٚمح ًمٚمٛمبتدئلم ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ،ومٙمؾ طمدن٨م نبلم ُم٤م قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ،وُمـ أومتك سمف ،وصحتف
وضٕمٗمف :ومٚمذًمؽ نّمٚمح اًمبدان٦م سمف.

ِ
ِ
قه ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف ا ًَّمتِل ومِٞمٝم٤م إَطم َٙمَ٤ممَ ،قم٤معمًِ٤م سمِ ْ ِ ِ
( َقم٤معمًِ٤م سمِقضم ِ
٥م
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م َواًمتََّّ٤مسمِ ِٕم َ
ٞمؿ َأ ْن َن ُٙمُق َن َصه٤مطم َ
٤مظمتالََف َّ
َ
ُ ُ
لمَ :وم٢مِ َّٟم ُف َٓ َن ْستََ٘م ُ
ْ ُ
آظمتِالَ ِ
٤مطم٥م طم ِد ٍ
ِ
ن٨م و ْ ِ ِ
ِ ِ
َ٤مب و ِ
ِ
ِ
ن٨م ًَمٞمْ َس ًَم ُف ِقم ْٚم ٌؿ سمِ٤م ًْم ِٗم ْ٘م ِف َو ْ
َف
آظمتالََفَ ،وَٓ َص َ َ
اًمسٜمََّّ٦م َوإَ َطم٤مد َ
َر ْأ ٍي ًَمٞمْ َس ًَم ُف قم ْٚم ٌؿ سمِ٤م ًْمٙمتَ ِ َ ُّ
اطمدٌٌ ُِمٜمْٝمام إَِّٓ سمِّم ِ
قه ا ًْم َٙمالَ ِم ومِ ِٞمفًَ ،مٞمس نستَ َِ٘مٞمؿ و ِ
ووضم ِ
٤مطمبِ ِف).
َ
ْ َ َ ْ ُ َ
َ ُ ُ
َُ
ومّم٤مطم٥م احلدن٨م ٓ سمد أن نٙمقن قمٜمده وم٘مف ،وإٓ ٓ نّمٚمح ًمٚمٗمتقى ،سمؾ نٙمقن ٟم٤مىمالًًُ ،مثؾ اًمّمٜمػ اًمث٤مين اًمذي
وصٗمٝمؿ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -قمٜم دُم٤م ضب ُمثؾ إرض واعمٓمر :وم٢مٟمف إرض أُمسٙم٧م اعم٤مء طمتهك ضمه٤مء
اًمٜم٤مس وؾم٘مقا

( )422

ًمٙمـ ٓ نٗمتل ،وأُم٤م إذا يم٤من ص٤مطم٥م طمدن٨م وقمٜمده وم٘مف ،ونٕمرف آظمتالف واإلمجه٤مع واًمٕمٛمهؾ

ومٝمذا نٗمتل ،ويمذًمؽ ص٤مطم٥م اًمٗم٘مف اًمذي ًمٞمس قمٜمده طمدن٨م ٓ نٗمتلٟٕ :مف -يمام شم٘مدم -ىمد نٙمقن ذم اعمس٠مًم٦م وطمهل،
ومٙمٞمػ جيتٝمد؟! ومال سمد ُمـ اجلٛمع سملم آصمٜملم :احلدن٨م واًمٗم٘مف.

َّ٤مس وطم ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
هؿ،
اًمّمالَ َِح ِ َهبذه اعمَْٜمْ ِْز ًَم٦م ،إَِّٓ َأ َّن ُـم ْٕم َٛمتَ ُف ُم َـ اًمٜمَّ ِ َ َ َ
( َىم٤م ًُمقاَ :و َُم ْـ َيمَ٤م َن ُم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ َوا ًْمٗم ْ٘مف َو َّ
٤مضم٤مشمف ُُمٜمْ َْز ًَم ٌ٦م ِهبِ ْ
ُوق ومِ ِٞمف ِذم َومتْْقى ،وَٓ ُم ْ٠مُم ٍ
ثُ ٍ
قن َقم َغم اًمٜمَّ ِ
َو ُه َق َحم ْ ُٛم ٌ
قل َقم َٚمٞمْ ِٝم ِؿَ ،وم َٚمٞمْ َس سمِ َٛم ْق ِض ٍع ًمِ ْٚم َٗمتْ َْقى َوَٓ َُم ْق ُ
َّ٤مس ومِ َٞمام ْاؿمتُُبِ َف َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ).
ً
َ َ ُ
وم٢مذا يم٤من قمٜمده آًم٦م آضمتٝم٤مد ،وًمٙمـ طم٤مضمتف ُمٜمزًم٦م سم٤مًمٜم٤مس وـمٕمٛمتف ُمٜمٝمؿ ،ومٝمذا همػم ُمقصمقق وٓ ُم٠مُمقن ،وم٢مذا يم٤من
نٗمتل ًمٚمبٜمؽ ،واًمبٜمؽ نٍمف ًمف رواشم٥م ومٝمق همػم ُم٠مُمقن ًمفٕ :ن اًمٜمٗمقس ضٕمٞمٗم٦م ،طمتك نٙمقن ُمٜمٕمزًٓ ُمست٘مالًً ،وم٢مذا
يم٤من ـمٕمٛمتف سم٤مًمٜم٤مس وطم٤مضمتف ُمٜمزًم٦م هبؿ ومٝمذا همػم ُم٠مُمقن وٓ ُمقصمقق ،ويمذًمؽ يمؾ َُمـ أومتهك عم١مؾمسه٤مت أو ىمٜمهقات
ون٠مظمذ ُمٜمٝمؿ وطم٤مضمتف ُمٜمزًم٦م هبؿ وـمٕمٛمتف ُمٜمٝمؿ ومٝمذا همػم ُمقصمقق.
َؽ اهللُُِ -مـ ِص َٗم ِ٦م ا ًْم َٗم ِ٘م ِٞمف َقم َغم ُم٤م َأورد ُت ،و َيم َٗم ْٗم َ٧م َقمهـ َأ ْضهٕم ِ
٤مف َُمه٤م َأ َر ْد ُتَ ،وم ِ
ٍَم ُت َن٤م َأ ِظمل َ -ص٤م َٟم َ
ه٢م ِّين
َ
ْ
َ
َ َْ ْ
ْ
( َىمدْْ ا ْىم َت َ ْ
٤مب َُمتَ ََج ِ
َر َأ ْن ُ٧م ِ
٤مو َز ًة َُم٤م َىم َّمدْْ َٟمَ٤م ُِم ْـ َضم َق ِ
٤مًمر َوا َن ِ٦م ِذم َه َذا ا ًْمبَ ِ
هلم ًَمٜمََه٤م َو ُؾمهبَّ ٌ٦م َقم َٚمٞمْٜمََه٤م
اب اعمَْ ْس َ٠م ًَم ِ٦مَٟ ،م َٕم ْؿَ ،أ ْن ًْم٤م َو َ ْهت ِج ٌ
اإل َـم٤م ًَم َ٦م سمِ ِّ

(ُ ) 422متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ قمٚمؿ وقمٚمؿ ( ،) 79وُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب ُمثؾ سمٞم٤من ُم٤م سمٕم٨م سمف اًمٜمبل
ُ )2282( مـ طمدن٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري.

إبطال الحيل
٤مض ٌ٦م َقم َغم اعمَْقؾم ِ
لم سمِ٤م ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َواعمَْتَ ََّمدِِّّ ِرن َـ ًمِ ْٚم َٗمتْ َْقى ُِم ْـ َأ ْه ِؾ َقم ْ ِ
لم سمِ ِفَ ،وم َ٠م ْؾم َ٠م ُل
لم ًمِ َذًمِ َؽ َوا ًْم َٕم ِ٤مُم ِٚم َ
ٍم َٟمَ٤م َُم َع َقمدََ ِم اًم َٕم٤معمِ َ
قُم َ
َو َهم ََْم َ
ْ ُ
اهللَ َأَٓ نٛم ُ٘متٜمََ٤مَ ،وم٢مِٟمَّ٤م ٟمٕم َأٟم ُٗمسٜمََ٤م ُِمـ ا ًْمٕم َٚمام ِء اًمرسم٤مٟمِٞملم وا ًْم ُٗم َ٘مٝم ِ
٤مء ا ًَم ُٗم َٝم َام ِء ا ًْم َٕم ِ
لم).
َْ َ
٤مرومِ َ
َ
َ ُ َ َّ َّ ِّ َ َ
َّ َ ُ دُُّّ ْ َ
أي أن اًمٜم٤مس نٕمدوٟمٜم٤م أئٛم٦م ُمتّمدرنـ ،وقمٚمامء رسم٤مٟمٞملم ،وًمٕمٚمٜم٤م قمٜمد اهلل يمذا ويمذا.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
٥م َأ َّٟمَّ٤م َأ ِئ َٛم ٌ٦م ُُمتَ ََّمدِِّّ ُرو َن ِقم ْٚم ًام َو ُومتْ َٞم٤مَ ،و َىم٤م َد ُة َأ ْه ِ
ذ ِار
(و َٟم َْح َس ُ
َ
هؾ َز َُم٤مٟمٜمََه٤مَ ،و ًَم َٕم َّٚمٜمََه٤م قمٜمْْهدََ اهللِ ُمه َـ ا ًْم َٗمه٤مضمرن َـَ ،وُمه ْـ َ
ا ًْم َٗم ِ
لمَ ،وم َ٘مدْْ ُر ِو َي َقم ِـ ا ًْم ُٗم َْم ْٞم ِؾ ْسم ِـ ِقم َٞم ٍ
٥م َأ َّن اعمَْالَ َِئ َٙم َ٦م َشم َْستَ َْح ِسهٜمُ ُف،
٤مض َ -ر ِ َ
٤مؾم ِ٘م َ
مح ُف اهللَُ -ىم َ٤مل :إِ َّٟمَّ٤م َٟمتَ َٙم َّٚم ُؿ سمِ َٙمالَ ٍم َأ ْطم َس ُ
َو ًَم َٕم َّٚم َٝم٤م َشم ْٚم َٕم ُـ َقم َٚم ْٞم ِف).
)(423

ٟمحس٥م أن اعمالئٙم٦م شمستحسٜمف وًمٕمٚمٝم٤م شمٚمٕمـ قمٚمٞمف ،يمام ىم٤مل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ...« :ا ًْم َٙم َِٚم َٛم ُ٦م َٓ ُن ْٚم ِ٘مل َهل َ٤م
َسم٤مًٓ َىمدْْ َ ْهت ِقي سمِ ِف ِذم اًمٜمَّ َِّ٤مرش  ،ومٞم٘مقل اًمِمٞمخ -رمحف اهللٟ :مٙمتٗمل هبذه أصم٤مر ٕؾمب٤مب:
( )424

أوًٓ :أن اًمٙمت٤مب يم٤من سمسب٥م ومتقى اخلٚمع ،وٟمحـ أيمثرٟم٤م ذم صٗم٦م اعمٗمتل ،ومٝمذا خيرضمٜم٤م قمـ ضمقاب اعمس٠مًم٦م.
ُ
(ومٜمس٠مل اهللَ
صم٤مٟم ًٞم٤م :أٟمف هتجلم ًمٜم٤م وؾمب٦م قمٚمٞمٜم٤م ،أي أن هذه أصم٤مر يم٠مهن٤م ُمقضمٝم٦م ًمٚمٛمقؾمقُملم سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗمتقى ،ىم٤مل:
أَّٓ نٛم٘متٜم٤م)ٕ ،ن اًمٜم٤مس نٕمدوٟمٜم٤م ىم٤مدة ،وًمٕمٚمٜم٤م قمٜمد اهلل ُمـ اًمٗم٤مضمرنـ وُمـ ذار اًمٗم٤مؾم٘ملم.

ذ اًمٜمَّ ِ
(و ُر ِو َي َأ َّن َىم ِ٤مئالً َىم َ٤مل ًمِٚمٜمََّّبِ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ :ن٤م َر ُؾم َ
ذ
َ
هؿ َهم ْٗم َ
َّ٤مس؟ َوم َ٘م َ٤مل« :اًم َّٚم ُٝم َّ
هرىُّ َ ،
قل اهللَُِِ ،م ْـ َ ُّ
اًمٜمَّ ِ
َّ٤مس ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء إِ َذا َوم َسدُُ واش ).
( )425

( ) 423ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمسٕمقد سمـ سمنم اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل ،أسمق قمكم اًمزاهد ،أطمد صٚمح٤مء اًمدٟمٞم٤م وقمب٤مده٤م .وًمد سمسٛمرىمٜمد وٟمِم٠م سم٠مسمٞمقرد،
ويمت٥م احلدن٨م سم٤مًمٙمقوم٦م ،وحتقل إمم ُمٙم٦م ،ومسٙمٜمٝم٤م وُم٤مت هب٤م ذم أول ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وُمئ٦م ذم ظمالوم٦م ه٤مرون .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 281/23شمرمج٦م  ،)4763وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 421/8شمرمج٦م .)114
(ُ ) 424متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمرىم٤مئؼ ،سم٤مب طمٗمظ اًمٚمس٤من وىمقل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ ،)6478( -مسٚمؿ :يمت٤مب اًمزهد
واًمرىم٤مئؼ ،سم٤مب اًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ْيقي هب٤م ذم اًمٜم٤مر (ُ )2988مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
( ) 425ذيمره اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (ُ) 348/1مٕمٚم٘م٤م سمٚمٗمظ روي ،ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم :وهذه إطم٤مدن٨م -وإن مل نٙمـ هل٤م أؾم٤مٟمٞمد
ىمقن٦م -وم٢مهن٤م ىمد ضم٤مءت يمام شمرى واًم٘مقل قمٜمدي ومٞمٝم٤م يمام ىم٤مل اسمـ قمٛمر ذم ٟمحق هذا :قمش وٓ شمٖمؽم.

إبطال الحيل
روي سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمرنض ،وٟمسبف ًمٚمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،أصم٤مر ٟمحـ ٓ ٟمتِمدد ومٞمٝم٤مٕ :هن٤م طمٙمٛم٦م وًمٞمس٧م
ُمـ اًمقطمل ،وًمٙمـ هذا احلدن٨م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمرنض وؾمٜمده ومٞمف ضٕمػً ،مٙمـ اعمٕمٜمك صحٞمحً ،مٙمٜم٤م ٓ ٟمٜمسبف ًمٚمٜمبهل -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،وإٓ وم٤مٕدًم٦م شمدل قمغم أن ذ اًمٜم٤مس اًمٕمٚمامء إذا ومسدوإ :ن اًمٕم٤مُم٦م إذا ومسدوا ومس٤مدهؿ قمهغم
أٟمٗمسٝمؿً ،مٙمـ اًمٕم٤ممل إذا ومسد ومسد سمٗمس٤مده ظمٚمؼ يمثػمٕ :هنؿ حيتجقن سمف ون٘متدون سمف.

اإلؾمالَ ِم إَِّٓ اؾمٛمف ،و ُِمـ ا ًْم ُ٘م ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
هٛم ُف،
ْ ُُ َ َ
هرآن إَِّٓ َر ْؾم ُ
ْ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ َّٟم ُف َىم َ٤ملُ :نقؿم ُؽ َأَّٓ َنبْ َ٘مك ُم َـ ِ ْ
(و ُرو َي َقم ْـ َقم َ ٍّكم َ -ر َ
ِ
ِ ِ
ٍِ ِ
ِ
ِ
اًمس َام ِءُِ ،م ْـ ِقمٜمْ ِْد ِه ْؿ َ ْ
خت ُْر ُج ا ًْم ِٗمتْٜمَ ُ٦مَ ،وومِ ِٞمٝم ْؿ
ذ َُم ْـ َ ْ
حت َ٧م َأدن ِؿ َّ
َُم َس٤مضمدُُ ُه ْؿ َن ْق َُمئذ َقم٤مُم َر ٌة َوه َل َظمر َسم ٌ٦م ُم َـ ْاهل ُدََ ىُ ،قم َٚم َام ُؤ ُه ْؿ َ ُّ
َشم ُٕمق ُد) .
( )426

ومخٓمقرة اًمٕم٤ممل اًمٗم٤مضمر اًمذي ندل اًمٜم٤مس قمغم احلٞمؾ ،ونرظمص هلؿ ذم ُمٕم٤مِص اهلل أٟمف نٙمقن ذ ُمـ حت٧م أدنهؿ
اًمسامءُِ ،مـ قمٜمده خترج اًمٗمتٜم٦م وإًمٞمف شمٕمقد ،وهذا يمام يم٤من قمٚمامء سمٜمل إرسائٞمهؾ ،ومٝمهؿ ذ ُمهـ أدنهؿ اًمسهامء ،وقمٚمهامء
اًمٜمّم٤مرى وأطمب٤مرهؿ ورهب٤مهنؿ ذ ُمـ حت٧م أدنؿ اًمسامء يمذًمؽ.
ِ
ىم٤مل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :ن٤م َأ ُّْي٤م ا ًَّم ِذن َـ آ َُمٜمُُقا إِ َّن َيمَثِػما ُِّمه َـ إَ ْطم َب ِ
هق َال اًمٜمَّ ِ
َّه٤مس سمِ٤م ًْم َب٤مـمِ ِ
هؾ
اًمر ْه َبه٤من ًَم َٞمه ْ٠م ُيم ُٚمق َن َأ ُْم َ
ه٤مر َو ُّ
ً
َ
ب َأ َّيمَّ٤م ًُمق َن ًمِٚمسح ِ
ٞمؾ اهللَِّ﴾ وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ؾم َّام ُقمق َن ًمِ ْٚم َٙم َِذ ِ
نّمدُُّّ و َن َقمـ َؾمبِ ِ
٧م﴾  :وًمذًمؽ هذه إُم٦م ؾمؽميم٥م
ُّ ْ
َو ُ
( )427

( )428

ؾمٜمٜمٝمؿ ،وؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م َُمـ هق ذ ُمـ حت٧م أدنؿ اًمسامء ،وؾمٞمٙمقن ومٞمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمّمقرة ن٘مقًمقن احلؼ ،وٓ ناهؿ
ِ
ِ
وومهٞمٝم ْؿ شمٕمهق ُد):
خترج اًمٗمتٜمه ُ٦م
َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وٓ َُمـ ظمذهلؿ ،وهذا هق اًمٗمرق ،وًمٙمـ اًمِم٤مهد هٜم٤م ىمقًمفُ( :مـ قمٜمدهؿ ُ
ٕهنؿ إذا ومسدوا وم٤مًمٜم٤مس شمبع هلؿ ،وهذا ومتٜم٦م :وًمذًمؽ اًمِمٞمٓم٤من نٚم٘مـ اًمٕم٤مُم٦م احلج٩م ،وإذا أظمؼمشمف سم٤محلؼ ىم٤مل :اًمِمٞمخ
اًمٗمالين أومتك سمٙمذا ،واًمِمٞمخ اًمٗمالين أومتك سمٙمذا ،وؾمٛمٕم٧م ذم اًم٘مٜم٤مة يمذا ،وؾمٛمٕم٧م ذم اإلذاقم٦م يمذا ،وم٠مٟمه٧م ٓ دمه٤مدل
ىمقل هذا ،سمؾ قمٚمٛمف احلؼ واًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء اًمراؾمخقن اًمذنـ هؿ أرؾمخ وأشم٘مك ُمـ اًمذي ىم٤مل سم٤محلٞمؾ.

( ) 426ضٕمٞمػ ضمدا :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإلنامن ( ،) 1908ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل :هذا ُمقىمقف و إؾمٜم٤مده إمم ذنؽ جمٝمقل .اٟمٔمر اًمسٚمسٚم٦م
اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)1936
( )427اًمتقسم٦م.34 :
( )428اعم٤مئدة.42 :

إبطال الحيل
ِ
ِ
احل َّؼ َأ ُىم ُ
قل ًَم ُٙم ُْؿ ،إِ َّن اًمهدُُّّ ْٟم َٞم٤م َٓ َشم َّْمه ُٚم ُح إَِّٓ سمِه٤معمِْ ْٚم ِح،
احل َق ِار ِّن َ
َ
لمَ ْ ،
نم ْ َ
ٞمسك ا ْسم ُـ َُم ْر َن َؿ َ -قم َٚم ْٞمف َّ
(و َىم َ٤مل قم َ
اًمسالَ ُمَ :ن٤م َُم ْٕم َ َ
ِ
ِ
ٞم٥م إَِّٓ سمِ ِفَ ،وم٢مِ َذا َوم َسدََ اعمِْ ْٚم ُح َوم َسدََ اًم َّٓم َٕم٤م ُمَ ،و َذ َه َب ْ٧م اعمَْٜمْ َٗم َٕم ُ٦م سمِ ِفَ ،و َيم ََذًمِ َؽ ا ًْم ُٕم َٚم َام ُء ُِم ْٚم ُح إَ ْر ِ
ٞمؿ
َواًم َّٓم َٕم٤م ُم َٓ َنٓم ُ
ضَ َٓ ،شم َْستََ٘م ُ
إَر ُض إَِّٓ ِهبِؿ ،وإِ َذا َومسدََ ا ًْمٕم َٚمامء َومسدََ ِ
ت إَ ْر ُض).
ْ َ
ُ َ ُ َ
َ
ْ
ٓ ؿمؽ أٟمف إذا ومسد أهؾ اًمدنـ وأهؾ اخلػم ومسدت إرض ،وم٤مًمٕمٚمامء ُمٚمح إرض ،وم٢مذا ومسهد اعمٚمهح ،ومٙمٞمهػ
نّمٚمح اًمٓمٕم٤مم؟! وم٠مُم٦م اإلؾمالم ُمـ أول اًمدهر شمت٠مصمر سم٠مهؾ اًمدنـ ،وٓ شمت٠مصمر سم٤معمٚمقك وٓ سم٤معمٖمٜمٞملم واعمٛمثٚملم ،وم٤مًمراومْم٦م
اًمب٤مـمٜمٞم٦م طمٙمٛمقا ُمٍم صمالصمٛمئ٦م أو أرسمٕمٛمئ٦م ؾمٜم٦م ،وُمع ذًمؽ ُمٍم ًمٞمس ومٞمٝم٤م أن ؿمٞمٕمل واطمهد ،واعمه٠مُمقن طمٙمٛمٝمهؿ
وأظمذهؿ سم٤مًم٘مقة قمغم آقمتزال ،وُمع ذًمؽ عم٤م ذه٥م ذهب٧م يمؾ سمدقمتف ،ورضمٕمقا ذم قمٝمد اعمتقيمؾ ًمٚمسٜم٦م.
أُم٤م ُم٘متؾ اعمسٚمٛملم ومٞم٠ميت ُمـ ىمبؾ أهؾ اخلػم وأهؾ اًمدنـ :وًمذًمؽ اًمٕمٚمامٟمٞملم طم٤موًمقا إظمراج اعمرأة ُمٜمذ صمامٟملم ؾمٜم٦م
وقمجزوا ،وًمٙمـ ن٠ميت قم٤ممل واطمد ون٘مقل :آظمتالط ًمٞمس ومٞمف رء ،وىمٞم٤مدة اًمسٞم٤مرة ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء ،وطمج٤مب اًمقضمف
خمتٚمػ ومٞمف ،وم٢مٟمف نٗمٕمؾ ذم ؾمٜم٦م ُم٤م مل نٗمٕمٚمف اًمٕمٚمامٟمٞمقن ذم أًمػ ؾمٜم٦مٕ :ن اًمٜم٤مس نٖمؽمون سم٠مهؾ اًمهدنـ أيمثهر ،وإذا رأوا
ص٤مطم٥م اًمدنـ يم٠مهنؿ ختدروا.
واًمٕمٚمامٟمٞمقن طم٤موًمقا اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرسم٤م ُمٜمذ صمامٟملم ؾمٜم٦مً ،مٙمـ اًمٜم٤مس نبٖمْمقهنؿ ونٙمرهقهنؿ ،وعمه٤م دظمهؾ اعمٜمتسهبقن
ومهدائام
ًمٚمدنـ ذم اًمبٜمقك ،وىم٤مًمقا :إهن٤م إؾمالُمٞم٦م ،اٟمت٘مٚم٧م ذم ظمالل ؾمٜمقات يمؾ اًمبٜمقك اًمرسمقن٦م وص٤مرت هبهذا اعمث٤مسمه٦م،
ً
اعم٘متؾ قمغم أُم٦م حمٛمد ن٠ميت ُمـ أهؾ اًمدنـ وأهؾ اخلػم إذا ومسدوا.
ًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد" :إن ومتٜم٦م سمٜمل إرسائٞمؾ يم٤مٟم٧م قمغم أندي ىمرائٝمؿ ووم٘مٝم٤مئٝمؿ ،وإن ومتٜم٦م هذه إُم٦م ؾمتٙمقن
قمغم أندي ىمرائٝم٤م ووم٘مٝم٤مئٝم٤م"  ،وم٤معمٚمقك ًمـ نستٓمٞمٕمقا أن نزطمزطمقا إُم٦م ،رسمام شمٙمهقن ضمقًمه٦م سمسهٞمٓم٦م وًمٙمهـ شمٜمتٝمهل،
يمذًمؽ اعمٛمثٚمقن واعمٜم٤موم٘مقن ٓ نستٓمٞمٕمقن ،وم٤مًمٜم٤مس نٜمٗمرون ُمٜمٝمؿً ،مٙمـ أهؾ اًمدنـ إذا ومسدوا ومسد اًمٜم٤مس سمٗمس٤مدهؿ.

ِ
(و َىم َ٤مل ؾم ْٗمٞم٤م ُن سمـ ُقمٞمٞمٜمَ َ٦م َ :ىم ِدم ُقمبٞمدُُ اهللِ سمـ ُقمٛمر ا ًْم ُٙمُق َوم َ٦مَ ،وم َّٚمام ر َأى اضمتِام َقمٝمؿ َقم َٚمٞم ِ
هفَ ،ىم َ
هؿ
ْ َ ُ ْ ْ
َ َْ
ُ َ ْ ُ َْ
َ
ه٤ملَ :أ َؿمهٜمْتُ ُُؿ ا ًْمٕم ْٚم َ
َ َ
ْ ُ ََ
ِ
ِ ِ
ض ًسم٤م) .
َو َأ ْذ َه ْبتُ ُْؿ ُٟم َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفْ َٕ -و َضم َٕمٜمََ٤م َ ْ
ُقر ُه! ًَم ْق َأ ْدر َيمَٜمل َوإ َّن٤م ُيم ُْؿ ُقم َٛم ُر َ -ر َ
)(429

)(430

( )431

( ) 429ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالمُ .مقًمده
سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م .ـمٚم٥م احلدن٨م وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤م ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ،

إبطال الحيل
يم٤من ـمٚم٥م احلدن٨م ذم ذًم ؽ اًمزُم٤من ومتٜم٦م ،طمتك أن ـمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد اًمٕمه٤مزم وـمٚمه٥م إؾمه٤مٟمٞمد ُمقضمهقد ،ويمه٤من
اًمِمب٤مب ذم ومؽمة هنْم٦م احلدن٨م ذم ذًمؽ اًم٘مرن واًمذي سمٕمده نذهبقن ُمـ أضمؾ إؾمٜم٤مد اًمٕم٤مزم ،وإذا ضم٤مءهؿ رضمؾ قمٜمده
أؾم٤مٟمٞمد قم٤مًمٞم٦م اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف وشمٙم٤مصمروا ،طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿٟ :مخِمك ُمـ هذا احلدن٨م! أصبح سمٕمْمف نّمد قمـ ذيمر اهلل
وقمـ اًمّمالةٟٕ :مف نّمبح طمظ اًمٜم٤مس ،سم٠من نٙمقن قمٜمده أؾم٤مٟمٞمد قم٤مًمٞم٦م وإضم٤مزات.
ومٕمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمهـ اخلٓمه٤مب ُمهـ قمٚمهامء اعمدنٜمه٦م ،وههق صم٘مه٦م ،وُمهـ رضمه٤مل
اًمّمحٞمحلم ،واعمٙمؼم قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ

( )432

ضٕمٞمػ ،ومٕمبٞمد اهلل سمهـ قمٛمهر ضمه٤مء ُمهـ اعمدنٜمه٦م إمم

اًمٙمقوم٦م ،وم٤مضمتٛمع قمٚمٞمف أهؾ احلدن٨م ،وظمرضمقا قمـ ؾمٛم٧م أهؾ اًمٕمٚمؿ شمٙم٤مصمروا قمٚمٞمف ،وضم٤مءوا نرندون اًمسٜمد اًمٕم٤مزم،
ونرندون أطم٤مدن٨م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ،ومٚمام رآهؿ ىم٤مل( :أؿمٜم ُت ُُؿ اًمٕمٚمؿ) ،ومٝمذا ؿملم ًمٚمٕمٚمؿ وذه٤مب ًمٜمقره ،وم٠منـ
قمٛمهر
اًمسٛم٧م؟ أنـ اًمقىم٤مر؟ أنـ اخلٚمؼ؟ يم٠مٟمٙمؿ شمبحثقن قمـ سمْم٤مقم٦م ٓ شمبحثقن قمـ اًمدنـ! (ًمهق أدر َيمَٜمِهل وإنه٤م ُيمُؿ
ُ
)(433

ٕوضم َٕمٜم٤م ض ًسم٤م)ٕ :ن قمٛمر نٙمره أي رء ومٞمف شمبدنؾ ًمٚمدنـ.

وقمٛمر دهرا ،وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
سم٤محلج ِ
قن -ضمبؾ سم٠مقمغم ُمٙم٦م.-
صم٘م٦م طم٤مومظ ،إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة ،ويم٤من رسمام دًمسً ،مٙمـ قمـ اًمث٘م٤مت .وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ْ َ ُ
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 177 /11شمرمج٦م  ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 454 /8شمرمج٦م .)120
( ) 430قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،اًم٘مرر اًمٕمدوي اًمٕمٛمري ،أسمق قمثامن اعمدين ،أظمق قمبد اهلل وأيب سمٙمر
وقم٤مصؿ .حلؼ أم ظم٤مًمد سمٜم٧م ظم٤مًمد اًمّمح٤مسمٞم٦م ،وؾمٛمع ُمٝم٤م ،ومٝمق ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م .وًمد سمٕمد اًمسبٕملم
أو ٟمحقه٤م ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 124 /19شمرمج٦م  ،)3668وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 304 /6شمرمج٦م .)129
( ) 431أظمرضمف اًمدارُمل :يمت٤مب اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب صٞم٤مٟم٦م اًمٕمٚمؿ ( ،)581اعمٕمروم٦م واًمت٤مرنخ ًمٚمٗمسقي (ُ )392/1مـ ـمرنؼ ؾمٗمٞم٤من سمف.
( ) 432قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوي أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٕمٛمري اعمدين .ىم٤مل اًمٜمس٤مئل :ضٕمٞمػ
احلدن٨م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :ضٕمٞمػ قم٤مسمد .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 327 /15شمرمج٦م
 ،)3440وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 339 /7شمرمج٦م .)123
( ) 433اإلُم٤مم اعمٗمتل اًمثب٧م ،قم٤ممل اعمدنٜم٦م ،أسمق قمبد اهلل ٟم٤مومع اًم٘مرر ،صمؿ اًمٕمدوي اًمٕمٛمريُ ،مقمم اسمـ قمٛمر وراونتف .روى قمـ اسمـ قمٛمر ،وقم٤مئِم٦م،
وأيب هرنرة ،وراومع سمـ ظمدن٩م ،وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري ،وأم ؾمٚمٛم٦م ،وأيب ًمب٤مسم٦م سمـ قمبد اعمٜمذر ،وصٗمٞم٦م سمٜم٧م أيب قمبٞمد زوضم٦م ُمقٓه ،وؾم٤ممل وقمبد
اهلل وقمبٞمد اهلل وزند أوٓد ُمقٓه ،وـم٤مئٗم٦م .وقمٜمف اًمزهري ،وأنقب اًمسختٞم٤مين ،وقمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر ،وأظمقه قمبد اهلل وزند سمـ واىمد ،ومحٞمد
اًمٓمقنؾ ،وأؾم٤مُم٦م سمـ زند ،وهمػمهؿ .ىم٤مل ُم٤مًمؽ :إذا ىم٤مل ٟم٤مومع ؿمٞمئ٤م :وم٤مظمتؿ قمٚمٞمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف ُمِمٝمقر .شمقذم
ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 298 /29شمرمج٦م  ،)6373وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 95 /5شمرمج٦م .)34

إبطال الحيل
أٟم٤مؾم٤م ىمد ـم٠مـم٠موا رىم٤مهبؿ ،وشمْم٤مقمٗمقا ذم أصقاهتؿ وأضٕمٗمقا ُمِمٞمتٝمؿ ،ىمه٤ملُ" :مه٤م سمه٤مل هه١مٓء"،
وعم٤م رأى قمٛمر ً
وضهبؿ سم٤مًمدرة ،ىم٤مل" :أُمتؿ اًمدنـ أُم٤مشمٙمؿ اهلل" ،وم٤مًمدنـ ًمٞمس سمْمٕمػ اًمّمقت اعمتٙمٚمػ وضٕمػ اعمِمٞم٦م ،سمؾ اًمدنـ
ذم اًم٘مٚم٥م ،طمتك ىم٤مًمقا :إن قمٛمر واسمٜمف قمبد اهلل ٓ نٕمرف ُمٜمٝمام اًمؼم طمتك نٕمٛمهال سمهف ،ومهال نٔمٝمهر ذًمهؽ ذم وضمهقهٝمؿ
وشمّمٜمٕمٝمؿ ،طم٤مؿم٤مهؿ ذًمؽ ،صمؿ ضم٤مء سمٕمدهؿ ٟمس٤مك ُمـ اًمٕمراق نٔمٝمرون اًمٕمب٤مدة ذم ُمِمٞمتٝمؿ وذم صقهتؿ وذم يمالُمٝمؿ،
وماهبؿ قمٛمرٟٕ :مف يم٤من خيِمك ُمـ شمبدنؾ اًمدنـ.

ِ ِ
ِ ِ
محه ُف اهللَُ -عمِ ِ
هؿُ :ؾمه ْٗمٞمَ٤م ُن
مح ُٙم ُُؿ اهللَُ -ىم ْق ُل ُقمبَٞمْ ِد اهللِ ْسم ِـ ُقم َٛم َر َ -ر ِ َ
(ه َذا َ -ر ِ َ
َ
هـ ْ
اضم َت ََٛمه َع َقم َٚمٞمْهف ُمه ْـ َـم َٚمبَه٦م ا ًْمٕم ْٚمه ِؿ َو ُه ْ
اخلقَٓ ِين وطم ْٗمص سمـ ِهمٞم ٍ
ِ
٤مث َو ُٟم َٔم َر ُاؤ ُه ْؿَ ،وم َام َفمٜمُّ َُّؽ سمِ َ٘م ْقًمِ ِف ًَم ْق َر َأى َأ ْه َؾ
اًمثَّ ْق ِر ُّي َوا ْسم ُـ ُقمٞمَٞمْٜمَ َ٦م َو َأ ُسمق َقمبْد اهللِ ْ َ ْ ُّ َ َ ُ ْ ُ َ
َقم ْ ِ
ٍم َٟمَ٤م؟! َومٜمَ َْس َ٠م ُل اهللَ َص ْٗم ًح٤م َمجِٞمالً َو َقم ْٗم ُقا َيمَبِ ًػما.
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( ) 434ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُم؛وق اًمثقري أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُم٤مم احلٗم٤مظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ذم زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف قم٤مسمد إُم٤مم طمج٦م ،ويم٤من رسمام دًمسُ .م٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 154 /11شمرمج٦م  ،)2407وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 229 /7شمرمج٦م .)82
( ) 435ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالمُ .مقًمده
سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م .ـمٚم٥م احلدن٨م وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤م ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ،
وقمٛمر دهرا ،وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
سم٤محلج ِ
قن -ضمبؾ سم٠مقمغم ُمٙم٦م.-
صم٘م٦م طم٤مومظ ،إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة ،ويم٤من رسمام دًمسً ،مٙمـ قمـ اًمث٘م٤مت .وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ْ َ ُ
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 177 /11شمرمج٦م  ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 454 /8شمرمج٦م .)120
( ) 436اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ طمرب أسمق قمبد اهلل اخلقٓين احلٛميص .اعمٕمروف سم٤مٕسمرش .يم٤مشم٥م اًمزسمٞمديُ .مـ صٖم٤مر أشمب٤مع اًمت٤مسمٕملم .روى
ًمف اجلامقم٦م .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع -وىمٞمؾ :اصمٜمتلم -وشمسٕملم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 44 /25شمرمج٦م
 ،)5138وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 57 /9شمرمج٦م .)17
( ) 437اإلُم٤مم اًم٘م٤ميض طمٗمص سمـ همٞم٤مث سمـ ـمٚمؼ سمـ ُمٕم٤مون٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث ،سمـ صمٕمٚمب٦م ،سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ،سمـ قم٤مُمر ،سمـ ضمِمؿ ،سمـ
وهبٞمؾ  ،سمـ ؾمٕمد ،سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمخع ،أسمق قمٛمر اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم ،وًمد ؾمٜم٦م قمنمة وُمئ٦م .يم٤من آظمر اًم٘مْم٤مة سم٤مًمٙمقوم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمف شمٖمػم طمٗمٔمف .وُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم وىمٞمؾ ؾم٧م وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 56 /7شمرمج٦م  ،)1415وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 22/9شمرمج٦م .)6

إبطال الحيل
٤مت َأ ْومٕم٤مًمِٜمََ٤م َأ ْن ُٟمُقضمع َضسم٤مَ ،وم٢مِ ِّين َأطمس٥م َيمَثِػما ِمم٤م نتَّم َدَ ر ِهل َذا َّ ِ
َ٧م ُم ِ
هرى َٟم ْٗم َسه ُف
ْ َ ُ
َ َ ًْ
قضم َب ُ َ
اًمِم ْ٠من َن َ
َوم َٞم٤م ُـمق َسمك ًَمٜمََ٤م إِ ْن َيمَ٤م َٟم ْ ُ
ً َّ َ َّ ُ َ
ِ
َ٤مضمقا إِ ًَم ْٞم ِف َو َأ َّمم ُق ُهَ ،و َن َرى َأ َّن َه ِذ ِه إَ ْوم َٕم َ٤مل ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َوإَ ْىم َق َال
ٓطمتَ ُ
َوم ْق َق ا ًَّمذن َـ َىمدْْ َُم َ٣م َو ْص ُٗم ُٝم ْؿَ ،و َن َرى َأ َّهن ُ ْؿ ًَم ْق َأ ْد َر ُيمُق ُه ْ
ػ َٟمَح ِ٤مئ ِز ِهؿ ،اهللُ اعمُْس َتٕم٤م ُنَ ،وم َٚم َ٘مدْْ ِقم ِْمٜمََ٤م ًمِ َنم َزُم ٍ
َ٧م ُِمـ َقمج ِز ِهؿ و ِىم َّٚم ِ٦م ِقم ْٚم ِٛم ِٝمؿ و َضٕم ِ
٤من).
ْ َ
َ
ْ َ ْ
قر َة َقمٜمْ ُٝم ْؿ َيمَ٤م َٟم ْ ْ ْ ْ َ
ِّ َ
ْ
اعمَْ ْ٠م ُصم َ
ضٕمػ ٟمح٤مئزهؿ ،أي ،ـمب٤مئٕمٝمؿ ،وم٤مًمٜمحٞمزة اًمٓمبٞمٕم٦م ،ن٘مقل :نٛمٙمـ ه١مٓء اًمذنـ ومتٜمقا سمه٤مًمرأي ويمثهرة اًمٙمهالم،
ونرون أهنؿ أقمٚمؿ ُمـ أوًمئؽ ،ونرون أٟمام ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُمهـ اخلهقف واًمهقرع إٟمهام ههق ُمهـ قمجهزهؿ وىمٚمه٦م قمٚمٛمٝمهؿ
وضٕمٗمٝمؿ ،وأهنؿ ًمق أدريمقه جلٕمٚمقه إُم٤م ًُم٤م ،وهذا صحٞمح ،وُمقضمقد ذم اًمٙمت٥م َُمـ شمٙمٚمؿ قمـ اًمّمح٤مسم٦م! وىمه٤مل :إن
اًمّمح٤مسم٦م مل حيرروا اعمس٤مئؾ ومل حي٘م٘مقه٤م ،وٟمحـ اًمذنـ طمررٟم٤م ُمس٤مئؾ آقمت٘م٤مد وُمس٤مئؾ اًمٗمروع ،وسمٕمْمهٝمؿ حيه٤مول
اًمت٠مدب ،ومٞم٘مقل :اًمّمح٤مسم٦م أؿمٖمٚمتٝمؿ اعمٖم٤مزي قمـ اًمٕمٚمؿ ،وٟمحـ شمٗمرهمٜم٤م وأشمٞمٜم٤م سمام مل ن٠مشمقا سمف ،وهذا هق اجلٝمؾ اعمريم٥م.
ومٝمام ،وًمٙمهٜمٝمؿ ًمهٞمس قمٜمهدهؿ
ىمٞم٤مؾم٤م ،وأدىمٝمؿ ً
قمٚمام ،وأصحٝمؿ ً
وم٤مًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -هؿ أقمٛمؼ اًمٜم٤مس ً
شمٙمٚمػً :مذًمؽ وم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م

( )438

-رمحف اهلل -يم٤من ُمـ ومْمٚمف قمغم أهؾ اإلؾمهالم أٟمهف رأى أن اًمهرؤوس اًمٙمبه٤مر اًمهذنـ

شمٕم٤مفمٛمقا قمٜمد اًمٜم٤مس رأى أن سمْم٤مقمتٝمؿ اًمرأي وآقمت٘م٤مدات اًمٗم٤مؾمدة ،وًمٙمـ اًمٜم٤مس ىمد أوصٚمقهؿ ُمراشمه٥م قم٤مًمٞمه٦م،
ومج٤مء اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ طمتك أرضمٕمٝمؿ إمم ىمدرهؿ احل٘مٞم٘مل ،وأظمؼم سم٠مهنؿ ٓ قمٚمؿ هلؿ وٓ طمدن٨م وٓ آصمر وٓ
طمتك قم٘مقل صحٞمح٦م!
ويمت٤مسم٤مهتؿ شمدل قمغم أهنؿ نرون أٟمٗمسٝمؿ ومقق اًمّمح٤مسم٦م ،وإهنؿ هؿ اًمذنـ أشمقا سم٤معمٕم٘مقٓت واعمٜم٘مقٓت وطم٘م٘مهقا
إُمقرٟ ،مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م ،وم٢من اجلٝمؾ اعمريم٥م هق أٓ ندري ،وٓ ندري أٟمف ٓ ندري.

احلراين ،صمؿ
( )438شم٘مل اًمدنـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلا سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗم؛ ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمال ل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م .اٟمٔمر اًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 10 /7شمرمج٦م .)619

إبطال الحيل
( َوم َ٘مدْْ َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُحم َٛم ٍد اًمس َّٙم َِّر ُّي َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َن ْٕم َغم اًمس ِ
٤مضم ُّل َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إَ ْص َٛم ِٕم ُّل
َّ
ُّ
َّ
ؾم ْٗمٞم٤م َن سمـ ُقمٞمٞمٜمَ َ٦م َىم َ٤مل :إِ َذا ُيمٜمْ َْ٧م ِذم َزُم ٍ
٤من ُن ْر َىض ومِ ِٞمف سمِ٤م ًْم ُ٘م ْق ِل ُدو َن ا ًْم ِٗم ْٕم ِؾَ ،وا ًْم ِٕم ْٚمه ِؿ ُدو َن ا ًْم َٕم َٛمه ِؾَ ،ومه٤م ْقم َٚم ْؿ سمِ َ٠م َّٟم َ ِ
ذ
ُ َ ْ َ َْ
َ
َّهؽ ذم َ ِّ
٤مر ه ِذ ِه إُُم ِ٦م وؾمٞم ٍد ُِمـ ؾم٤مد ِ
ِ
َزُم ٍ
ذ اًمٜمَّ ِ
ات ُقم َٚم َام ِئ َٝم٤م َأ َّٟم ُف َىم َ٤ملَُ :مه٤م َأ َرى َأ ْن
٤منَ ،سم ْ َ
َّ٤مس َ ،و ًَم َ٘مد ُر ِو َي َقم ْـ َطم ْ ٍؼم ُم ْـ َأ ْطم َب ِ َ
َّ َ َ ِّ َ َ َ
َ
لم َ ِّ
اخلَ ْٚم َؼ إَِّٓ سمِ ُذ ُٟم ِ
ُن َٕم ِّذ َب اهللُ َه َذا ْ
ُقب ا ًْم ُٕم َٚم َام ِء) .
)(440

)(439

)(441

ه٤مل :ؾم ِ
هٛم ْٕم ُ٧م
َىم َ َ

( )442

( )443

هـ اعمَْحج ِ
ِ
ِ
ه٦مَ ،و َقمهدََ َل َقم ِ
هـ
(و َُم ْٕمٜمََك َذًم َؽ َ -واهللُ َأ ْقم َٚم ُؿَ -أ َّن ا ًْم َٕمه٤ممل َ إِ َذا َز َّل َقم ِ َ َّ
ىم٤مل أسمق قمبد اهلل قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمدَ :
ِ
اضح ِ٦م ،وآ َصمر ُم٤م ْيقاه َقم َغم ُم٤م نٕم َٚمٛمف ،وؾم٤مُمح َٟم ْٗمسف ومِٞمام َشمَدْْ ُقمقه إِ ًَمٞم ِفَ ،ز َّل اًمٜمََّّ٤مس سمِ َز ًَم ِ
هٚم ِفَ ،و ْاهن َ َٛم ُٙمُقا ُُم ْ ِ
لم ِذم َأ َصم ِر ِه،
؛ ِقم َ
ُ
ُ ْ
ا ًْم َق َ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ َْ ُُ َ َ َ َ َ ُ َ
ُقب وطمقسم ِ
ن ْ٘م ُٗمق َن ُمس َٚم َٙمف ،ونس ُٚم ُٙمُق َن َحم َجتَف ،و َيمَ٤م َن ُم٤م ن ْ٠م ُشمُق َٟمف ونر َشم ِ
َٙم ُبق َٟم ُف ُِم َـ ُّ
٤مت اعمَْآصمِ ِؿ سمِ ُح َّج ٍ٦م َو َقم َغم ا ِّشم َب٤م ِع ُىمدْْ َو ٍة،
اًمذ ُٟم ِ َ َ ْ َ
َّ ُ َ
َ
َ َ ُ ََْ
َ ْ ُ ََ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
اًمذ ُٟم ِ ِ
٤مٓؾمتِ ْٖم َٗم ِ
دم ِري َجم ْ َرى ُّ
َ٤مًمس ِٗمٞمٜمَ َِ٦م إِ َذا
قه٤م َسم ْ َ
َومالَ َ ْ
٤مرَ ،و ُُم ْر َشمَٙم ُب َ
لم ا ًْم َق َضم ِؾ َوآ ْٟمْٙم َس٤م ِرَ ،وم٤معمُْ ْ٘م َتَدُُ و َن سمِف ومٞم َٝم٤م َيم َّ
ُقب ا ًَّمتل ُمت ْ َحك سمِ ْ
٤مف َصمٛمٜمِٝم٤م و ِىمٞمٛمتِٝم٤م سمِ َ٠م ْضٕم ٍ
ِ
ِ
ِ
٤مف ُُم َْم٤م َقم َٗم ٍ٦مَ ،واهللُ َأ ْقم َٚم ُؿ).
َ
َهم ِر َىم ْ٧م َهم ِر َق سمِ َٖم ََرىم َٝم٤م َظم ْٚم ٌؼ َيمَث ٌػم َو َضم ْق َه ٌر َظمٓم ٌػم َأ ْض َٕم َ َ َ َ َ َ
وم٘مدنام إذا ؾمٛمع واطمد اًمٖمٜم٤مء ىم٤مًمقا :اؾمتٖمٗمر اهلل وأشمقب إًمٞمف ،ومٝمذه ُمٕمّمٞم٦م وقمسك اهلل أن
هذا اًمٙمالم اًمّمحٞمح،
ً
قمكم ،وًمٙمـ إذا ؾمٛمع اًمٖمٜم٤مء اًمذي ُطم ِّٚمؾ وأصبح إؾمالُم ًّٞم٤م ومال نستٖمٗمر ،وهق قمغم طمج٦م وىمدوة ،ومٞم٘مقل :اًمِمٞمخ
نتقب َّ
اًمٗمالين نسٛمٕمٝم٤م ،ومال دمري جمرى اًمذٟمقب اًمتل نستٖمٗمر ُمٜمٝم٤م ،وإٟمام شمٙمقن دنـ ندنٜمقن اهلل سمف.

( ) 439قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك ،أسم ق حمٛمد اًمسٙمري .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
شم٤مرنخ سمٖمداد ( 70 /12شمرمج٦م  ،)5452وشم٤مرنخ اإلؾمالم ( 478 /7شمرمج٦م .)134
( ) 440اإلُم٤مم اًمثب٧م احل٤مومظ ،حمدث اًمبٍمة وؿمٞمخٝم٤م وُمٗمتٞمٝم٤م ،زيمرن٤م سمـ حيٞمك سمـ ظمالد اعمٜم٘مري اًمبٍمي ،أسمق نٕمغم اًمس٤مضمل .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م
اًمبٖمداديٟ :مزل سمٖمداد ،وطمدث هب٤م قمـ قمبد اهلل سمـ داود اخلرنبل ،وزن٤مد سمـ ؾمٝمؾ احل٤مرصمل ،وقمبد اعمٚمؽ سمـ ىمرن٥م إصٛمٕمل ،واحلٙمؿ سمـ
ُمروان اًمانر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م وم٘مٞمفُ .م٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالث ُمئ٦م وهق ذم قمنم اًمتسٕملم .اٟمٔمر :اجلرح واًمتٕمدنؾ
( ،)601 / 3وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 197 /14شمرمج٦م .)113
( ) 441اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ،طمج٦م إدبً ،مس٤من اًمٕمرب ،أسمق ؾمٕمٞمد قمبد اعمٚمؽ سمـ ىمرن٥م سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ قمكم سمـ أصٛمع سمـ ُمٔمٝمر سمـ قمبد
ؿمٛمس سمـ أقمٞم٤م ،سمـ ؾمٕمد سمـ قمبد سمـ همٜمؿ سمـ ىمتٞمب٦م سمـ ُمٕمـ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أقمٍم سمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمٞمالن ُمـ ُما سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ
قمدٟم٤من ،إصٛمٕمل اًمبٍمي ،اًمٚمٖمقي إظمب٤مري ،أطمد إقمالم .ن٘م٤مل :اؾمؿ أسمٞمف قم٤مصؿ ،وًم٘مبف ىمرن٥م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق
ؾمٜمل .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنمة وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 382 /18شمرمج٦م  ،)3551وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 175 /10شمرمج٦م .)32
( )442أظمرضمف أمحد سمـ ُمروان اًمدنٜمقري ذم اعمج٤مًمس٦م ( ،)1508اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ (ُ )55 ،54/22مـ ـمرنؼ ؾمٗمٞم٤من قمـ أيب طم٤مزم
سمف.
( )443أظمرضمف أمحد سمـ ُمروان اًمدنٜمقري ذم اعمج٤مًمس٦م ( )91قمـ نقؾمػ سمـ أؾمب٤مط سمف.

إبطال الحيل
ًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمض ُمـ ؾمبؼ :إن اًمٕمٚمامء إذا ومسدوا ومال أرى أن اهلل نٕمذب هذا اخلٚمؼ إٓ سمهذٟمقب هه١مٓء اًمهذنـ
ومتحقا هلؿ أسمقاب اًمنم ،وأُم٤م اًمّم٤مدىمقن وم٢مهنؿ ورصم٦م إٟمبٞم٤مء ،ومال نٗمْمٚمٝمؿ أطمد إٓ أٟمبٞم٤مء اهلل -قمز وضمؾ ،ومٝمؿ ظمػمة
ظمٚم٘مف وصٗمقة اًمٕمب٤مد.
ِ
اب اًمس َ١م ِ
ِ
اب اعمَْ ْس َ٠م ًَم ِ٦مَ ،و َٟم َْستَ َْقومِ ُؼ اهللَ ًمِ َّم َق ِ
الَ ،و َٟم ُٕمق ُد إِ َمم َضم َق ِ
اب ا ًْم ُ٘م ْق ِل َو َص٤مًمِ ِح إَ ْقم َام ِل).
(ا ًْم٘م ْس ُؿ اًمثَّ٤مينَ :ضم َق ُ ُّ
َػم َأ ْن َ ِ ِ
ػ سمِ٤مًم َّٓمالَ َِق َصمالَ َصم ً٦م َأ َّٟمَّف َٓ ُسمدََّّ َأ ْن َن ْ٘متُ َُؾ َأ َظم٤م ُه ُِم ْـ َهم ْ ِ
(و َأ َُّم٤م ْ
هػم
احلَ٤مًمِ ُ
حيدََّّ ًم َذًم َؽ َطمدًًّّ ا َأ ْو ُن َق ِّىم َ٧م ًَمه ُف َو ْىمتًًه٤مَ ،وم ُٝم َ
َ
ُ
هق َهم ْ ُ
ٞمح ٟمِٞمتِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
٨م ُم٤م َيمَ٤م َن ُجم ْتَ َِٝمدًً ا ِذم إِ ْٟم َٗم ِ
ِ ٍ
هغم َذًمِ َ
هف َقم َ
هؽَ ،و ِذم
٤مذ َُم٤م َطم َٚم َ
ػ َقم َٚمٞمْفَُ ،م َع ُُم َقا َفمبَ٦م إَ ْو َىم٤مت عمُ َقا َفمبَ٦م َقم ْزُمف َو َشم َّْمهح ِ َّ
َطم٤مٟم َ

ِ ِ
ِِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
اؾمتِ ْجالَ ِ
َب َهم ََْمبِ ِف َو ًَم ْٕمٜمََتِ ِف،
س ِاره َقم َغم َذًم َؽ َوإِ َىم٤م َُمتف َقم َٚمٞمْف ُُمبَ َ٤مر َز ٌة هللِ َ -قم َّز َو َضم َّؾِ -ذم َشم َٕمدِِّّ ي ُطمدُُ وده َوخمُُ َ٤م ًَم َٗم٦م َأ ُْم ِرهَ ،و ْ
إ ْ َ
اخل ُٚم ِ
قد ِذم َأًمِٞم ِؿ َقم َذاسمِ ِف.
َو ْ ُ
اإلس ِار ُِمـ َىم ْٚمبِ ِف ،و َقم َزم َأَّٓ ن ْٗمٕم َؾ َذًمِ َؽ َأسمدًً اَ ،ومس٤م َقمتَف سم٤م َٟم ِ
َ٧م ا ُْم َر َأ ُشم ُف،
َوم٢مِ ْن َشمالَ ََو َُم ْ٧م ٟمِٞمَّتُ ُف َأ ْو َو َىم َ
َ َُ
ْ
َ َ َ َ
ْ
ػ َقم ْز ُُم ُف َو َطم َّؾ َقم ْ٘مدََ ِ ْ َ
ِ
ِِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
هر َض
ضسمِهف َقم ْ
َػم ُهَ ،وذم َشم ََر ُّدده ذم َنٛمٞمٜمف َو َ ْ
َوا ْٟم َ٘م َٓم َٕم٧م ا ًْمٕم ّْم َٛم ُ٦م َسمٞمْٜمَ ُٝم َام َو َطم َر ُُم ْ٧م َقم َٚمٞمْفَ ،وم َٚم ْؿ ُحت َّؾ ًَم ُف َطمتََّّك َشمٜمْْٙم َح َز ْو ًضم٤م َهم ْ َ
َػم ا ًْمق َوم ِ
هغم َشمٜمََه٤م ُهم ِؿ ٟمِٞمتِ ِ
اخلالَ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ا ًْمبِالَ َِد وُمالَ َىم ِ٤مة اًمرضم ِ ِ
٤مء سمِٞمَ ِٛمٞمٜمِ ِف َُم٤م َد َّل َقم َ
هف
َّ
ص ُم ْـ طمٜمْْثف ُم ْـ َهم ْ ِ َ
٤مل َن ْٚمتََٛم ُس اعمَْ ْخ َر َج ُم ْـ َنٛمٞمٜمف َو ْ َ َ
ِّ َ
َ َ
احلٜمْ ِ
وو ُىم ِ
قف َقم ْز ُِم ِف َو ُومتُ ِ
ػ َقم َٚمٞمْ ِفَ ،وم َّم َ٤مر َذًمِ َؽ إِ َمم َ ِ
س ِ
ْ٨م سمِ ِفَ ،واهللُ َأ ْقم َٚم ُؿ).
ُقر َىم ْٚمبِ ِف َقم َّام َيمَ٤م َن َطم َٚم َ
َ ُ
نح ْ َ

هذا ضمقاب اًمِمٞمخ قمـ ُمس٠مًم٦م اًمس٤مئؾ ،وهذا أطمد اًم٘مقًملم ذم اعمس٠مًم٦م ،وهق ىمقل اإلُم٤مم أمحد وىمقل اجلٛمٝمقر :أن
احلٚمػ سم٤مًمٓمالق ـمالق ،ومام دام أٟمف طمٚمػ سم٤مًمٓمالق صمال ًصم٤م أن ن٘متؾ ومال ًٟمً٤م ،وُمه٤م دام قم٤مز ًُمه٤م قمهغم ىمتٚمهف ونبحه٨م قمٜمهف،
ومزوضمتف قمٜمده حت٧م نٛمٞمٜمؽٟٕ :مف مل حيٜم٨م ،وًمٙمٜمؽ ُم٘مٞمؿ قمغم ؾمخط اهللٕ :ن ىمتؾ ُمسٚمؿ ٓ جيقز ونستقضم٥م ًٕمهٞمؿ
قم٘م٤مسمف وًمٕمٜمتف.
وم٢مذا شمالوُم٧م ٟمٞمتؽ وٟمدُم٧م قمغم إرادة اًم٘متؾ ،ووىمػ قمزُمؽ واٟمحؾ قم٘مد اإلسار ،ومل شمرد اًم٘متؾ ،قمٜمد ذًمهؽ
اٟمحٚم٧م اعمرأة وـمٚم٘م٧م صمال ًصم٤م ،وٓ حتؾ ًمؽ إٓ سمزوج آظمر ،ىم٤مل :وإن شمالوُم٧م ٟمٞمتؽ ،وم٠مٟم٧م ُمؽمدد وشمبح٨م قمـ ٍ
ُمٗم٧م،
وشماب قمرض اًمبالد ،وشمالىمل اًمرضم٤مل ،وشمبح٨م قمٛمـ خيٚمّمؽ ،ومٛمٕمٜم٤مه إٟمؽ اٟمتٝمٞم٧م ُمـ ُمس٠مًم٦م اًم٘متهؾ وٓ شمرنهد
ىمتٚمف ،وم٤مًم٘متؾ اٟمتٝمك أن ،وطمّمؾ اًمٓمالق ،هذا هق خمٚمص ضمقاب اًمِمٞمخ ،وههذا أطمهد اًم٘مهقًملم ذم اعمسه٠مًم٦مً ،مٙمٜمهف
ؾمػمضمع إمم يمالم اعمٗمتل اًمذي أومت٤مه.

إبطال الحيل
َؽ َأ ْن َشم ْٗمتَ َِدي ُِمٜمْ َْؽ َٟم ْٗمسٝم٤م سمِ ٌَم ٍء ُشمٕمٓمِٞم َٙمف ُِمهـ ُم ِ
اب َقم ْـ ُىم ْق ِل اعمُْ ْٗمتِل َأ ْن َشم َْس َ٠م َل ا ُْم َر َأ َشم َ
ه٧م
٤مهل َه٤مَ ،ومه٢مِ َذا َىمبِ ْٚم َ
ْ ْ
َ َ
َ
اجل َق ُ
َ
ُ ْ َ
(و َأ َُّم٤م ْ َ
ِ
ِ
وممُ ،صم َّؿ ْ
ا ًْم ِٗمدْْ َن َ٦م َـم َّٚم ْ٘متَ َٝم٤م َشم ْٓم ِٚمٞم َ٘م ً٦م َسم ِ٤مئٜمَ ً٦م َوم٤م ْٟم َ
لم إُ َ
جيه٤م
ْخ َٚم َٕم ْ٧م ُِمٜمْ َْؽَ ،و َؾم َ٘م َٓم ْ٧م َقمٜمْ َْؽ ا ًْم َٞم ِٛم ُ
اظم ُٓم ْب َٝم٤م ُم ْـ َوًم ِّٞم َٝم٤م َو َشم ََز َّو ْضم َٝم٤م َشم َْز ِو ً
َ٧م َُم َٕم ْؽ.
َصم٤مٟمِ ًٞم٤مَ ،و َقم٤م َد ْت َيم ََام َيمَ٤م َٟم ْ
٧م وَٓ َوم ِ٘مٞمفَّ َٕ :ن ا ًْم َٗمتْْقى ِقمٜمْدََ َأه ِ ِ
ِ ِِِ ٍ
ِ
هٞمؿ
ْ
َ
ٌ
جي ِري َجم ْ َرى ا ًْم َٗمتْ َْقىَ ،وَٓ ُن َ٘م ُ٤مل ًم َ٘م٤مئٚمف ُُم ْٗم َ
اجل َق َ
هؾ ا ًْمٕم ْٚمه ِؿ َشم ْٕمٚم ُ
اب َٓ َ ْ
إِ َّن َه َذا ْ َ
َؽ ُىم ِؾ اهللَُّ ُن ْٗمتِٞم ُٙم ُْؿ﴾ َن ُ٘م ُ
قلَ :ن ْستَ ْٕم ِٚم ُٛمق َٟم َ
احل ِّؼ َواًمدََّّ َٓ ًَم ُ٦م َقم َٚم ْٞم ِفَ ،ىم َ٤مل اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ ﴿ :ن ْستَ ْٗمتُُق َٟم َ
ُهؿ
َؽُ ،ىم ِؾ :اهللُ ُن َٕم ِّٚم ُٛم ُٙم ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِّؼ َواًمدََّّ َٓ ًَم ُ٦م َقم َٚم ْٞم ِف).
قؾم ُ
ػ َأ ُّ َْي٤م ِّ
ٞمؿ ْ َ
اًمّمدِِّّ ُنؼ َأ ْومتٜمََ٤م﴾ َوم٤م ًْم َٗمتْ َْقى ه َل َشم ْٕمٚم ُ
احل َّؼَ ،و َندُُ ًُّم َؽ َقم َٚم ْٞمف َىم ْق ُل اهللِ َ -قم َّز َو َضم َّؾُ ﴿ :ن ُ
َْ
( )444

( )445

هذا يمالم ُمٝمؿ أن ن٘مقل ًمٚمذي ىم٤مل ًمؽ هذا اًمٙمالم هذه ًمٞمسه٧م سمٗمتهقى ،وىم٤مئٚمهف ٓ نسهٛمك ُمٗمتٞمًه٤م وٓ وم٘مٞم ًٝمه٤م،
وم٤مًمسٚمػ يم٤مٟمقا نٗمٝمٛمقن أن اًمٗمتقى هل اًمبح٨م قمـ ُمراد اهلل -قمز وضمؾ ،وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس احلؼ واًمدًٓم٦م قمٚمٞمف ،واًمذي
ٍ
َؽ ُىم ِ
سمٛمٗم٧م ،ويمالُمف نسٛمك ههقى :وًمهذًمؽ اهلل -قمهز وضمهؾَ ﴿ :ن ْسهتَ ْٗمتُُق َٟم َ
هؾ اهللَُّ
ٓ نبح٨م قمـ ُمراد اهلل هذا ًمٞمس
ِ
اًمّمدِِّّ ُنؼ َأ ْومتِٜمََ٤م﴾ واًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -أومتهك،
قؾم ُ
ػ َأ ُّ َْي٤م ِّ
ُن ْٗمتٞم ُٙم ُْؿ﴾ أي :نٕمٚمٛمٙمؿ احلؼ ،وىم٤مًمقاُ ﴿ :ن ُ
( )446

ومجع ومت٤مونف اسمـ طمزم

( )447

)(448

ومجع ومت٤موى أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م ،وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اسمـ اًم٘مٞمؿ

)(449

ذم إقمالم اعمقىمٕملم وذم زاد اعمٕمه٤مد،

ومذيمر يمؾ صح٤ميب وقمدد ومت٤مونف.

( )444اًمٜمس٤مء.176 :
( )445نقؾمػ.46 :
( )446اًمٜمس٤مء.176 :
( )447نقؾمػ.46 :
( )448اإلُم٤مم إوطمد ،اًمب حر ،ذو اًمٗمٜمقن واعمٕم٤مرف ،أسمق حمٛمد ،قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم سمـ هم٤مًم٥م سمـ ص٤مًمح سمـ ظمٚمػ سمـ ُمٕمدان سمـ
ؾمٗمٞم٤من سمـ نزند اًمٗم٤مرد إصؾ ،صمؿ إٟمدًمز اًم٘مرـمبل اًمٞمزندي ُمقمم إُمػم نزند سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب إُمقي -ريض اهلل قمٜمف-
اعمٕمروف سمٞمزند اخلػمٟ ،م٤مئ٥م أُمػم اعم١مُمٜملم أيب طمٗمص قمٛمر قمغم دُمِمؼ ،اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ ،اعمتٙمٚمؿ ،إدن٥م ،اًمقزنر اًمٔم٤مهري ،ص٤مطم٥م
اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م سم٘مرـمب٦م ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م .ومٜمِم٠م ذم شمٜمٕمؿ وروم٤مهٞم٦م ،ورزق ذيم٤مء ُمٗمرـم٤م ،وذهٜم٤م ؾمٞم٤مٓ ،ويمتب٤م ٟمٗمٞمس٦م يمثػمة.
ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخسلم وأرسمع ُمئ٦مً .مف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت" :اعمحغم" ذم اًمٗم٘مف ،و"اإلطمٙم٤مم" ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 184/18شمرمج٦م  ،)99و"اسمـ طمزم وم٘مٝمف وآراؤه" ًمٚمِمٞمخ /حمٛمد أسمق زهرة.
( ) 449حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أنقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمرنز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗم؛ اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزن٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ

إبطال الحيل
ومٝمؿ نبحثقن قمـ ُمراد اهلل ،ومال نبح٨م قمـ إن؛ وٓ نبح٨م قمـ إؿمد وٓ نبح٨م قمـ اًمقؾمط ،سمهؾ نبحه٨م
ِ
؛﴾
قمـ ُمراد اهلل ،وم٢مذا ُو ِّومؼ عمراد اهلل وم٢من ذم ُمراد اهلل اًمٞم؛ ،وومٞمف اًمقؾمط واخلػم ،ىم٤مل شمٕم٤مممُ ﴿ :نرندُُ اهللَُّ سمِ ُٙم ُُؿ ا ًْم ُٞم ْ َ

( )450

وم٠مٟمتؿ اسمحثقا قمام نرند اهلل ،وم٢مذا قمرومتؿ ُم٤م نرند اهلل ومٗمل أصمٜم٤مئف وذم داظمٚمف اًمٞم؛ يمٚمف ،وًمق يم٤من ذم اًمٔم٤مهر ؿمدندًً ا ومٝمهق
ِ
؛﴾ .
اًمٞم؛ :ىم٤مل –شمٕم٤مممَ ﴿ :وَٓ ُنرندُُ سمِ ُٙم ُُؿ ا ًْم ُٕم ْ َ
( )451

شمٞمسػما سمؾ هذا شمبدل ،وُمـ شمٕمٛمد اًمتقؾمهط وًمهق يمه٤من
أُم٤م ُمـ شمٕمٛمد اًمتٞمسػم وًمق يم٤من خم٤مًم ًٗم٤م عمراد اهلل ومٝمذا ًمٞمس
ً
خم٤مًم ًٗم٤م عمراد اهلل ومٝمذا ًمٞمس٧م وؾمٓمٞم٦م ،سمؾ وضع وؾم ًٓم٤م ُمـ قمٜمده هق ،وم٤معمٗمتل هق َُمـ نبح٨م قمـ ُمراد اهلل ،وُم٤مذا نرند
اهلل -قمز وضمؾ؟ ومٛمثالً ُمس٠مًم٦م اخلٚمعُ ،م٤مذا نرند رسمٜم٤م عم٤م ذع اخلٚمع؟! اهلل نرند أن اًمرضمهؾ إذا يمهره اعمهرأة ومٗمهل نهده
اًمٓمالقً ،مٙمـ اعمرأة إذا يمره٧م اًمرضمؾ ،ومامذا ذم نده٤م؟ هؾ شمب٘مك ـمقل طمٞم٤مهت٤م وههل ُمسهجقٟم٦م وشمٙمرههف وٓ شمٓمٞمهؼ
اًمٕمٞمش ُمٕمف وٓ شم٘مقم سمح٘مف؟! ًٓ ،مذًمؽ وم٤مهلل -قمز وضمؾُ -مـ رمحتف أن ومتح سم٤م ًسم٤م وهق اخلٚمع ،ومؽمد ًمزوضمٝم٤م اعمٝمر أو
سمٕمْمف ونٓمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م واطمدة سم٤مئٜم٦م.
ومٝمذا اعمٗمتل نٙمذب ونقصٞمٝمؿ سم٤مخلٚمع! وم٤مخلٚمع هم ػم ُمراد هلام ،وم٤معمرأة مل شمٙمره اًمزوج ،واًمزوج مل نٙمرهٝمه٤م ،وإٟمهام
نقصٞمٝمؿ سم٤مخلٚمع خم٤مًم ًٗم٤م عمراد اهلل ،نرند سمف أن نٗمؽ اًمٞمٛملم ،إذن ٓ نسٛمك ُمٗمت ًٞم٤مٟٕ ،مف مل نبح٨م قمـ احلهؼ ،ومل نبحه٨م
قمـ ُمراد اهلل ،سمؾ سمح٨م وم٘مط قمام نرنده اًمٜم٤مس.

لم وُم٤م ُ ْ ِ
ِ
ِ
نـ اهللِ و ْ ِ
(و َأُم٤م ُمـ َقم ِٚمؿ ِْ
خي ِ
احلٞم َٚم َ٦م َواعمُْ َام َيم ََر َة ِذم ِد ِ
ْهر َج
ورَ ،طم َّتَّهك ُ ْ
اًمّم ُ
ختْٗمل ُّ
َ
هدُ ُ
اخلَدن َٕم َ٦م عمَ ْـ َن ْٕم َٚم ُؿ َظم٤مئٜمَ َ٦م إَ ْقم ُ ِ َ َ
َ َّ َ ْ َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
اًمسالَ ُمَ -و َ ِ
قر ِة ْ
ذن َٕم ِ٦م ُحم َ َّٛم ٍد َ -ص َّغم اهللُ
ٞمؿ َ -قم َٚمٞمْف َّ
احلَ ِّؼ َومالَ ُن َ٘م ُ٤مل ًَم ُفُُ :م ْٗم٧مَّ َٕ :ن َُم ْـ َيمَ٤م َن َقم َغم ُم َّٚم٦م إِ ْسم َراه َ
ا ًْمبَ٤مـم َؾ ِذم ُص َ

ِ
إل ْؾمالَ ِمَ ،وم َ٘مدْْ َشمٞمَ َّ٘م َـ ِقم ْٚم ًام َو َقم ِٚم َؿ َن ِ٘مٞمٜمًً٤م َأ َّن َه ِذ ِه ِطمٞم ُٚم ٌ٦م ِ
ذ َح اهللُ َصدْْ َر ُه ًمِ ِ
٤مطم ِ٦م َُم٤م َطم َّذ َر ُه اهللُُُ ،و ُشم ُْق ِؾم َٕم ِ٦م
إل َسم َ
َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿَ -و َُم ْـ َ َ
ِِ ِ
ندَ سمِ ِ
ٞمؾ ُم٤م طمرُمف اهللُُ ،و ًَم ْٗم ٌظ طم وؼ ِذم َفم ِ
ِ
ُم٤م َضٞم َ٘مف اهللُُ ،و َ ْ ِ
هف َسم٤مـمِ ٌ
هؿ اعمُْ ْ١م ُِمٜمُُهق َن َوا ًْم ُٕم َٚم َهام ُء
٤مه ِر ِه ُأ ِر َ
َ
َ
حتٚم ِ َ َ َّ َ ُ
َ
َ َّ ُ
هؾ ِذم َسم٤مـمٜمهفَ ،و َىمهدْْ َقمٚم َ
خي ِ
٤مقم َٚمٝم٤م خمُُ َ ِ
ِ
اًمرسم٤مٟمِٞمق َن وا ًْم ُٗم َ٘مٝم٤مء اًمدََّّ ن٤م ُٟمُق َن َأ َّن ِْ
٤مد ٌع هللِ َوًمٚمرؾم ِ
احلٞم َٚم َ٦م َقم َغم اهللِ َو ِذم ِد ِ
َ٤مد ُع إَِّٓ
قلَ ،و َُم٤م ُ َ
دم ُ
نـ اهللِ َٓ َ ُ
قزَ ،و َأ َّن َوم َ
َ ُ َّ
َّ َّ ُّ َ
َّ ُ

وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخسلم
وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدان٦م واًمٜمٝم٤من٦م ( ،)523 /18واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 170 /5شمرمج٦م .)600
( )450اًمب٘مرة.185 :
( )451اًمب٘مرة.185 :

إبطال الحيل
ِ
لم وُم٤م ُ ْ ِ
ِ
٤مطم َ
هذ ُرو ُهَ ،و َُمه ْـ
ورَ ،و َن ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم َأ ْٟم ُٗمس ُٙم ُْؿ َوم ْ
ختْٗمل ُّ
اًمّمدُُ ُ
اًم؛ َو َأ ْظم َٗمكَ ،و َن ْٕم َٚم ُؿ َظم٤مئٜمَ َ٦م إَ ْقم ُ ِ َ َ
َٟم ْٗم َس ُفَُ َٓ ،م ْـ َن ْٕم َٚم ُؿ ِّ َّ
اإلٟمس٤م َن وٟمٕم َٚمؿ ُم٤م ُشمُقؾم ِقس سمِ ِ
خت ُٗمقا َُم٤م ِذم ُصدُُ ِ
َىم َ٤مل﴿ :إِن ُ ْ
هف
ور ُيم ُْؿ َأ ْو ُشم ْبدُُ و ُه َن ْٕم َٚم ْٛم ُف اهللَُّ﴾ َو َُم ْـ َىم َ٤ملَ ﴿ :و ًَم َ٘مدْْ َظم َٚم ْ٘مٜمََ٤م ِ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
ند﴾ وُمـ َىم َ٤مل﴿ :وُم٤م َشم ُٙمُق ُن ِذم َؿم ْ٠م ٍن وُم٤م َشم ْت ُٚمق ُِمٜمْف ُِمـ ُىمر ٍ
َٟم ْٗمسف وٟمحـ َأ ْىمرب ِإ ًَمٞم ِف ُِمـ طمب ِؾ ا ًْمق ِر ِ
آن وٓ َشم ْٕم َٛم ُٚمق َن ُِم ْـ
ُ
َ َ ْ
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
ْ
َ َ
َ َ
( )452

( )453

ٞمْمق َن ومِ ِٞمف َوُم٤م َن ْٕم ُز ُب َقمـ ر ِّسم َؽ ُِمـ ُمثْ َ٘م ِ
٤مل َذ َّر ٍة ِذم إَ ْر ِ
ض َ
اًمس َام ِء وَٓ َأ ْص َٖم ََر
َقم َٛم ٍؾ إَِّٓ ُيمٜمَّ٤م َقم َٚمٞمْ ُٙم ُْؿ ُؿم ُٝمق ًدا إِ ْذ ُشم ُِٗم ُ
وٓ ِذم َّ
ِّ
َّ
َ
ِ ِ
َ٤مب ُُّمبِ ٍ
ْؼم إَِّٓ ِذم ِيمتَ ٍ
لم﴾ ).
ُمـ َذًم َؽ وَٓ َأ ْيم َ َ
( )454

يمثػما ُمـ ُمس٠مًم٦م اإلظمالص ،ومٝمؾ ُمـ يمٚمٛم٦م شمقضمٝمٝم٤م إ َّزم؟
ن٘مقل اًمس٤مئؾ :أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،أقم٤مين ً
ضم٤مهد ٟمٗمسؽ ،وم٤مًمسٚمػ يم٤مٟمقا نٕم٤مٟمقن ذم اإلظمالص ن٘مقًمقنُ :م٤م رأنٜم٤م أؿمد ُمـ اًمٜمٞم٦م ،يم٠مهن٤م شمٜمب٧م قمغم ًمقن آظمر،
يمٚمام آشمٞمٜم٤مه٤م ُمـ هٜم٤م ضم٤مءت ُمـ هٜم٤م ،ومٝمذا أقمٔمؿ اجلٝمه٤مد أن دم٤مههد ٟمٗمسهؽ ذم إظمهالص اًمٕمٛمهؾ وإرادة اهلل واًمهدار
ِ
٤مهدُُ وا ومِٞمٜمََ٤م ًَمٜمَ ْٝم ِد َنٜم ُٝم ْؿ ُؾم ُب َٚمٜمََ٤م﴾ وأن شمٕمٚمؿ أن اًمدٟمٞم٤م زهٞمدة
أظمرة ،وشمقومؼ إن ؿم٤مء اهلل ،ىم٤مل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :وا ًَّمذن َـ َضم َ
( )455

ًمٞمس٧م سمٌمء ،ومال شمستحؼ أن نٍمف هل٤م اًمٕمٛمؾ أو اجلٝمد.

ن٘مقل :هؾ زواج اًم؛ سمدون قمٚمؿ أهؾ اًمزوج عمّمٚمح٦م ويمذًمؽ دون قمٚمؿ اجلػمان وأهؾ اعمرأة نٕمد طمٞمٚم٦م؟
َّخ ِذي َأ ْظمدََ ٍ
لم وَٓ ُمتَّ ِ
ِ ِ
ان﴾
َػم ُُم َس٤مومح َ َ ُ
ٓ ؿمؽ ذم هذا ،وم٤مهلل عم٤م وصػ اًمٜمٙم٤مح ىم٤ملَ ﴿ :هم ْ َ

( )456

رسا ومل نٕمٚمؿ
وم٢مذا يم٤من ًّ

اإلفمٝم٤مر واإلقمالن وضب اًمدف ،وأُمهر نرومهع
سمف أطمد هذا نِمبف ُمتخذي إظمدان ،وم٤مًمٗمرق سملم اًمٜمٙم٤مح واًمسٗم٤مح
ُ
اًمرأس ٓ أن خيتبئ سمفٕ :ن هذا اًمذي نٙمقن ومٞمف اظمتب٤مء ورس ومٞمف ُمٗم٤مؾمد يمثػمة.
ن٘مقل اعم١مًمػ  -رمحف اهلل :إن اًمٗم٘مف ًمٞمس سمٙمثرة اًم؛د وؾمٕم٦م اهلذر ...إمم آظمره ،أًمٞمس هذا خي٤مًمػ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمهف
اًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿُ -مـ يمثرة اًم؛د :ومٝمذا أسمق هرنرة -ريض اهلل قمٜمفُ -مـ أيمثر اعمحدصملم قمهـ اًمرؾمهقل -

( )452آل قمٛمران.29 :
( )453ق.16 :
( )454نقٟمس.61 :
( )455اًمٕمٜمٙمبقت.69 :
( )456اعم٤مئدة.5 :

إبطال الحيل
هر ًأ...ش ،إمم آظمهر احلهدن٨م ،ومٙمٞمهػ
َاه اهللُ ا ُْم َ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ن٘مهقلَٟ « :م َّ َ
ٟمجٛمع؟
أوًٓ هذا ًمٞمس يمالم اعم١مًمػ ،سمؾ هذا يمالم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب
ِ
ِ
٤مه٤م..ش  ،ومال سمد أن نٕمل اإلٟمس٤من اعم٘م٤مًم٦م ونٗمٝمٛمٝم٤م ون١مدْي٤م يمام ؾمٛمٕمٝم٤م ،وم٢مذا وقم٤مه٤م وقمٛمؾ هب٤م
ا ُْم َر ًأ َؾمٛم َع َُم َ٘م٤م ًَمتل َوم َق َقم َ
( )457

َا اهللُ
 ،أُم٤م ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَٟ « :-م َّ َ

( )458

وأداه٤م ومٝمق قمغم ظمػم ،ومٙمالم اًمٕمٚمامء يمٚمٝمؿ أن يمثرة اًمروان٤مت شمدل قمغم اًمٕمٚمؿً ،مٙمـ ًمٞمس٧م ههل اًمٕمالُمه٦م اًمقطمٞمهدة،
ُمثؾ يمثرة اًمٕمب٤مدة قمالُم٦م شمدل قمغم اخلػمً ،مٙمـ ىمد شمقضمد قمب٤مدة وٓ شمٜمٗمع ُمثؾ اخلقارج ،يمذًمؽ ذم اًمٕمٚمهؿ ىمهد نٙمهقن
قمٜمده يمثرة رسد وؾمٕم٦م هذر ًمٙمٜمف مل نٜمتٗمع ،ومال نسٛمك قم٤معمً٤م طمتك ُنٜمٔمر ذم قمٛمٚمف واًمّمٗم٤مت إظمرى ،هذا وضمف إُمر،
وًمٞمس شمزهٞمدًً ا ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وإٟمام شمبلم طم٘مٞم٘متف.

أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،م٤م اًمٗمرق سملم اعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف؟
اعمحٙمؿ :هق أم اًم٘مرآن ،أي أيمثر اًم٘مرآن ،وهق إُمقر اًمٔم٤مهرة اًمقاضح٦م اًمتل ًمٞمس ومٞمٝمه٤م أوضمهف خمتٚمٗمه٦مُ ،مثهؾ
اعمٕمٚمقم ُمـ اًمدنـ سم٤مًماورةُ ،مثؾ :اًمنمك واًمٔمٚمؿ واًمرسم٤م واًمزٟم٤م ..ومٝمذه أُمقر حمرُم٦م ذم اًمدنـ ،وهٜم٤مك أُمقر ُمتِم٤مهب٦م
وهل٤م أوضمف ،أو أطم٤مدن٨م ُمتِم٤مهب٦م هل٤م أوضمف ومٝمذه أن٤مت وآطم٤مدن٨م هل اعمتِم٤مسمف ،وىمد حتتٛمهؾ ُمٕمٜمٞمهلم أو صمالصمه٦م أو
أرسمٕم٦م ،وم٘مد نٙمقن سمٕمض ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ًمٞمس هق اعمراد ،ون١مدي إمم أؿمٞم٤مء ًمٞمس٧م صحٞمح٦م.
وإٓ ًمـ دمد ص٤مطم٥م ضالًم٦م إٓ ؾمٞمجد ذم اًم٘مرآن ُم٤م ىمد ن١منهده قمهغم ضهالًمتف ،طمتهك اًمٞمٝمهقد واًمٜمّمه٤مرى ىمهد
لم ُمـ آُمـ سمِ٤مهللَِّ وا ًْمٞمهق ِم ِ
ِ
ِ
ِ
أظم ِ
هر
َ َ ْ
اًمّم٤مسمِئ َ َ ْ َ َ
حيتجقن سم٘مقل اهلل -قمز وضمؾ﴿ :إِ َّن ا ًَّمذن َـ آ َُمٜمُُقا َوا ًَّمذن َـ َه٤م ُدوا َواًمٜمَّ ََّّم َ٤مرى َو َّ
ِ
ِ
حي َز ُٟمُق َن﴾ ىمد ن٘مقًمقن :اًم٘مرآن نّمحح ُمذهبٜم٤م،
٤محل٤م َوم َٚم ُٝم ْؿ َأ ْضم ُر ُه ْؿ ِقمٜمدََ َر ِّهبِ ْؿ َوَٓ َظم ْق ٌ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوَٓ ُه ْؿ َ ْ
َو َقمٛم َؾ َص ً
ونثٜمل قمٚمٞمٜم٤م! ٟم٘مقل ،ٓ :هذا ُمتِم٤مسمف هل٤م أوضمف ،أُم٤م اعمحٙمؿًَ ﴿ :م َ٘مدْْ َيم َٗمر ا ًَّم ِذنـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ َصم٤مًمِ ُ٨م َصمالَ َصم ٍ
ه٦م﴾ وىمقًمهف:
َ
َ
( )459

( )460

( )457أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( ،)149/2ذيمره اسمـ ُمٗمٚمح ذم أداب اًمنمقمٞم٦م ( )115/2قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمف.
( ) 458صحٞمح :أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم احل٨م قمغم شمبٚمٞمغ اًمسامع ( ،) 2658اسمـ ُم٤مضمف :ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ُمـ سمٚمغ قمٚمام
(ُ ،) 232مـ طمدن٨م قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي :صحٞمح .وذم اًمب٤مب ُمـ طمدن٨م ضمبػم سمـ ُمٓمٕمؿ ،وأيب سمٙمرة.
( )459اًمب٘مرة.62 :
( )460اعم٤مئدة.73 :

إبطال الحيل
ِ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ َُم ْر َن َؿ ﴾
﴿ ًَم َ٘مدْْ َيم َٗم َر ا ًَّمذن َـ َىم٤م ًُمقا إِ َّن اهللََّ ُه َق اعمَْس ُ
ِ
ٞمح ا ْسم ُـ اهللَِّ﴾ هذا هق اعمحٙمؿ ،أُم٤م هذه أن٦م ومٚمٝم٤م وضمف :وم٤مًمذنـ مل ندريمقا اًمٜمبل -قمٚمٞمهف اًمّمهالة واًمسهالم-
اعمَْس ُ
( )461

ِ
ِ
ه٤مرى
وىمقًمفَ ﴿ :و َىم٤م ًَم٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُد ُقم َز ْن ٌر ا ْسمه ُـ اهللَِّ َو َىم٤م ًَمه٧م اًمٜمَّ ََّّم َ

( )462

وآُمٜمقا سم٠مٟمبٞم٤مئٝمؿ ومٝم١مٓء نثٜمك قمٚمٞمٝمؿ ،أو اًمذنـ آُمٜمقا سم٠مٟمبٞم٤مئٝمؿ وأدريمقا اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وآُمٜمقا سمف ،ومام
ُمـ ص٤مطم٥م هقى إٓ وؾمٞمجد ذم ُمتِم٤مسمف اًم٘مرآن ُم٤م نقهؿ أٟمف ن١منده قمغم سمدقمتف! طمتك نرد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ!

أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل اًمس٤مئؾ :ذيمرشمؿ -طمٗمٔمٙمؿ اهلل -أٟمف ٓ نٜمبٖمل ًمٚمٕم٤ممل أن نٙمهقن ُمؽموم ًٕمه٤م قمهغم أظمهرنـ
ف
ونٛمٜمع ُمـ اًمٚمح٤مق سمف ،أمل ن٘مؾ اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿًَ « :مٞمْ َس ُِمٜمََّّ٤م َُم ْـ َمل ْ َن ْر َطم ْؿ َص ِٖم َػم َٟمَ٤م َو ُن َق ِّىم ْر َيمَبِػم َٟمَ٤م َو َن ْٕم ِر ْ
ًمِ َٕم٤معمِٜمََ٤م َطم َّ٘م ُف؟!ش .
( )463

ف ًمِ َٕم٤معمِٜمََ٤م َطم َّ٘مه ُفش ،وشمهقىمػم
سمغم ،ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمًَ « :مٞمْ َس ُِمٜمََّّ٤م َُم ْـ َمل ْ َن ْر َطم ْؿ َص ِٖم َػم َٟمَ٤م َو ُن َق ِّىم ْر َيمَبِػم َٟمَ٤م َو َن ْٕم ِر ْ
يب سمـ يمٕم٥م
اًمٕم٤ممل ًمف وضمقه يمثػمةً ،مٙمـ هذا اًمذي هنك قمٜمف قمٛمر وأ ُّ

)(464

وقمكم ،وهنك قمٜمف ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمه٤مٕ :ن ههذا
و

ومتٜم٦م ًمٚمٛمتبقع وذًم٦م ًمٚمت٤مسمع  ،وم٢مذا ُمٌم ُمع اًمٕم٤ممل نس٠مًمف ومال سم٠مس ،أُم٤م اًمتجٛمع طمقل اًمٕم٤ممل واًمٚمح٤مق سمف ذم يمؾ ُمس٠مًم٦م
( )465

هذا نِمبف ُم٤م قمٜمد اًمّمقومٞم٦م ُمـ شمٕمٔمٞمؿ قمٚمامئٝمؿ ،طمتك رومٕمقهؿ ومقق ُمٜمزًمتٝمؿ ،ومٝمذا ًمٞمس ُمـ اًمتقىمػم ،سمؾ هذا ومتٜم٦م ًمف
وومتٜم٦م هلؿ ،يمام ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ،وهؿ أقمٚمؿ ُمٜم٤م وأقمرف سمح٘م٤مئؼ إُمقر.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل اًمس٤مئؾُ :م٤م واضم٥م اعمرء ذم هذه اًمٗمتـ ومٝمل متقج سم٤مًمٜم٤مس ،ومٝمؾ ُمـ ٟمّمٞمح٦م؟

( )461اعم٤مئدة.17 :
( )462اًمتقسم٦م.30 :
( )463طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ) 22755سمٜمحقهُ ،مـ طمدن٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ،ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ( :)33/8( ،)338/1إؾمٜم٤مده
طمسـ .وذم اًمب٤مب ُمـ طمدن٨م اسمـ قمب٤مس ،وواصمٚم٦م ،وهمػممه٤م.
( )464أيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سم ـ قمبٞمد سمـ زند سمـ ُمٕم٤مون٦م سمـ قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر .ؾمٞمد اًم٘مراء ،أسمق ُمٜمذر إٟمّم٤مري اًمٜمج٤مري اعمدين اعم٘مرئ
اًمبدري ،ونٙمٜمك أنْم٤م أسم٤م اًمٓمٗمٞمؾ .ؿمٝمد اًمٕم٘مب٦م ،وسمدرا ،ومجع اًم٘مرآن ذم طمٞم٤مة اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،-وقمرض قمغم اًمٜمبل -قمٚمٞمف
اًمسالم ،-وطمٗمظ قمٜمف قمٚمام ُمب٤مريم٤م ،ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ -ريض اهلل قمٜمف .-ىم٤مل ًمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿً« :-مٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م
اعمٜمذرشُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 42 :شمرمج٦م  ،)2وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 168 /1شمرمج٦م .)34
( ) 465أظمرضمف اًمدارُمل ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ُمـ يمره اًمِمٝمرة واعمٕمروم٦م (ُ ،)532مقىمقوم٤م قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب .

إبطال الحيل
اًمٜمّمٞمح٦م :جيتٜمبٝم٤م أول رء ،وم٤مًمقىم٤من٦م ظمػم ُمـ اًمٕمهالج ،ومحه٤مول أن شمسهح٥م ٟمٗمسهؽ ُمهـ اًمٗمهتـ ،وٓ شم٘مهؾ:
ؾم٠مضمرب وأؾمٛمع وأضم٤مًمس وأومتح ٟمٔمري وىمٚمبل وؾمٛمٕمل ًمٙمؾ رء ،هذه أقمٔمؿ ٟمّمٞمح٦م ،واًمٜمبل -صهغم اهلل قمٚمٞمهف
وؾمٚمؿ -يم٤من نستٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ  ،طمتك اًمدضم٤مل َُمـ ؾمٛمع ُمٜمٙمؿ سمف ومال ن٠مشمٞمف ،وم٤مًمٜمّمٞمح٦م ٓ :شمٜمٔمهر ذم ىمٜمهقات
( )466

اًمسقء واًمبدع واًمِمبٝم٤مت أو ىمٜمقات اًمِمٝمقات وٓ ُمقاىمٕمٝمؿ وٓ جم٤مًمسٝمؿ وٓ يمتبٝمؿ وٓ أذـمتٝمؿ ،سمهؾ اؾمهح٥م
دائام اًمٜمج٤مة ،واقمتّمؿ سمف ُشم َُق َّومؼ سم٢مذن اهلل.
ٟمٗمسؽ ،واؿمتٖمؾ سمام نٕمٜمٞمؽ ،واؾم٠مل اهلل ً

أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ىمقل اسمـ قمب٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمامً -مٚمذي ذم قمٞمٜمٞمف اًمنمً :مٞمس ًمؽ شمقسمه٦م ،أٓ نٕمتهؼم إقمٓمه٤مء
طمٙمؿ ذقمل ٓ نّمح؟
ِ ِ
ِ
ِ
٥م
ًٓ ،مٞمس ذًمؽ ،وإٟمام أقمٓم٤مه أن٦م قمغم فم٤مهره٤مَ ﴿ :و َُمـ َن ْ٘متُ ُْؾ ُُم ْ١مُمٜمًً٤م ُُّمتَ َٕم ِّٛمدًً ا َوم َج َز ُاؤ ُه َضم َٝمٜمَّ َُّؿ َظم٤مًمدًً ا ومٞم َٝم٤م َو َهمَْم َ
ِ
ِ
وسملم ًمف ًمٞمخقومف ،واعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ىمقٓن :سمٕمهض اًمٕمٚمهامء
اهللَُّ َقم َٚمٞمْف َو ًَم َٕمٜمَ ُف َو َأ َقمدََّّ ًَم ُف َقم َذا ًسم٤م َقمٔم ًٞمام﴾ ىمرأ قمٚمٞمف هذه أن٦م َّ
( )467

وُمٜمٝمؿ اسمـ قمب٤مس ذم ىمقل ًمف نرى أن اًم٘م٤مشمؾ ًمٞمس ًمف شمقسم٦م ،وإٟمام ٓ سمد أن نٛمحص سم٤مًمٜم٤مر  ،صحٞمح أٟمف حت٧م اعمِمٞمئ٦م،
( )468

ًمٙمـ ٓ سمد أن نٛمحصٕ :ن فم٤مهر أن٦م صحٞمح ،وأن يمؾ ُم٤م دون اًمنمك ن٘مبؾ اعمٖمٗمرة.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،م٤م طمٙمؿ َُمـ ىم٤مل :أسمٞمٕمؽ هذه اًمسٚمٕم٦م سمخٛمسلم وٟمسٞمئ٦م سمٛمئ٦م؟ وهؾ هذا داظمهؾ ذم طمهدن٨م
« َوم َٚم ُف َأ ْو َيم َُس ُٝم َام أو اًمرسم٤م ش

( )469

داظمؾ ذم هذا؟ وهؾ هق ُمـ طمٞمؾ اًمرسم٤م؟

إذا ىم٤مل أسمٞمٕمؽ سمخٛمسلم ٟم٘مدًً ا أو ُمئ٦م ٟمسٞمئ٦م ،إذا اشمٗم٘مقا قمغم إطمدى اًمبٞمٕمتلم واٟمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝمام ومال سمه٠مس ،وإذا
ىم٤مل هذه اًمسٞم٤مرة إذا أردهت٤م ٟم٘مدًً ا سمخٛمسلم ،وإذا أردهت٤م ُم١مضمٚم٦م سمستلم ،واظمؽم أطمدى اًمبٞمٕمتلم ُمهـ أن ،ونتٗمرىمهقن

(ُ ) 466متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمتٕمقذ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم (ُ ،) 1377مسٚمؿ  :يمت٤مب اعمس٤مضمد وُمقاضع اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م
نستٕم٤مذ ُمٜمف ذم اًمّمالة (ُ )588مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
( )467اًمٜمس٤مء.93 :
( )468أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه (ُ )10197 -10187مـ ـمرق قمـ اسمـ قمب٤مس سمف وسمٜمحقه.
( ) 469طمسـ :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ومٞمٛمـ سم٤مع سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م (ُ ،) 3461مـ طمدن٨م أيب هرنرة ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح أيب
داود :طمسـ.

إبطال الحيل
قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمذه ٓ سم٠مس ،وأُم٤م إذا شمٗمرىمقا وهق ُمٕمٚمؼ إُم٤م مخسلم أو ؾمتلم ومٝمذه ُمـ صقر اًمبٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م ،وإذا يم٤من شمِمبف
اًمٕمٞمٜم٦م ،أي :نٕمٓمٞمف ؾمتلم ونسؽمده٤م سمخٛمسلم ،ومٝمذه طمٞمٚم٦م قمغم اًمرسم٤م.

مح ٌ٦مش
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ :م٤م صح٦م طمدن٨مِ « :ظمالَ ُ
َف ُأ َُّمتِل َر ْ َ

( )470

وهؾ اخلالف رمح٦م؟

هذا احلدن٨م ٓ نّمح هبذا اًمٚمٗمظ ،واخلالف ذً ،مٙمـ اعم٘مّمقد سم٤مًمرمح٦م اعمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدنه٦م اًمتهل ومٞمٝمه٤م جمه٤مل
ًمالضمتٝم٤مد ،يمام اظمتٚمػ أصح٤مب اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،هذا هق اعم٘مّمقد ،ىم٤مل قمٛمر سمـ قمبهد اًمٕمزنهز

)(471

ُ :مه٤م

(ُ ) 470مقضقع :ىم٤مل اًمسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م طمدن٨م :اظمتالف أُمتل رمح٦م ،اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ ُمـ طمدن٨م ؾمٚمٞمامن سمـ أيب يمرنٛم٦م قمـ
ضمقنؼم قمـ اًمْمح٤مك قمـ اسمـ قمب٤مس ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهللُ( :مٝمام أوشمٞمتؿ ُمـ يمت٤مب اهلل وم٤مًمٕمٛمؾ سمف ٓ قمذر ٕطمد ذم شمريمف وم٢من مل نٙمـ ذم يمت٤مب
اهلل ومسٜم٦م ُمٜمل ُم٤مضٞم٦م وم٢من مل شمٙمـ ؾمٜم٦م ُمٜمل ومام ىم٤مل أصح٤ميب :إن أصح٤ميب سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمجقم ذم اًمسامء وم٠منام أظمذشمؿ سمف اهتدنتؿ واظمتالف
أصح٤ميب ًمٙمؿ رمح٦م) ،وُمـ هذا اًمقضمف أظمرضمف اًمٓمؼماين واًمدنٚمٛمل ذم ُمسٜمده سمٚمٗمٔمف ؾمقاء وضمقنؼم ضٕمٞمػ ضمدا واًمْمح٤مك قمـ اسمـ قمب٤مس
ُمٜم٘مٓمع ،وىمد قمزاه اًمزريمٌم إمم يمت٤مب احلج٦م ًمٜمٍم اعم٘مدد ُمرومققم٤م ُمـ همػم سمٞم٤من ًمسٜمده وٓ صح٤مسمٞمف ويمذا قمزاه اًمٕمراىمل ٔدم سمـ أيب ان٤مس
ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ واحلٙمؿ سمدون سم ٞم٤من سمٚمٗمظ ( اظمتالف أصح٤ميب رمح٦م ُٕمتل ) ىم٤مل وهق ُمرؾمؾ ضٕمٞمػ وهبذا اًمٚمٗمظ ذيمره اًمبٞمٝم٘مل ذم رؾم٤مًمتف
إؿمٕمرن٦م سمٖمػم اؾمٜم٤مد وذم اعمدظمؾ ًمف ُمـ طمدن٨م ؾمٗمٞم٤من قمـ أومٚمح سمـ محٞمد قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ىم٤مل اظمتالف أصح٤مب حمٛمد رمح٦م ًمٕمب٤مد اهلل،
وُمـ طمدن٨م ىمت٤مدة أن قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزنز يم٤من ن٘مقل ُ :م٤م رسين ًمق أن أصح٤مب حمٛمد مل خيتٚمٗمقا ٕهنؿ ًمق مل خيتٚمٗمقا مل شمٙمـ رظمّم٦م ،وُمـ
طمدن٨م اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ شمقؾمٕم٦م وُم٤م سمرح اعمٗمتقن خيتٚمٗمقن ومٞمحؾ هذا وحيرم هذا ومال نٕمٞم٥م هذا قمغم
هذا إذا قمٚمؿ هذا ،وىمد ىمرأت سمخط ؿمٞمخٜم٤م إٟمف نٕمٜمل هذا احلدن٨م طمدن٨م ُمِمٝمقر قمغم إًمسٜم٦م وىمد أورده اسمـ احل٤مضم٥م ذم اعمختٍم ذم
ُمب٤مطم٨م اًم٘مٞم٤مس سمٚمٗمظ (اظمتالف أُمتل رمح٦م ًمٚمٜم٤مس) ،ويمثر اًمس١مال قمٜمف وزقمؿ يمثػم ُمـ إئٛم٦م أٟمف ٓ أصؾ ًمفً ،مٙمـ ذيمره اخلٓم٤ميب ذم همرن٥م
احلدن٨م ُمستٓمردا وىم٤مل اقمؽمض قمغم هذا احلدن٨م رضمالن أطمدمه٤م ُم٤مضمـ وأظمر ُمٚمحد ومه٤م إؾمح٤مق اعمقصكم وقمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ
وىم٤مٓ مجٞمٕم٤م ًمق يم٤من آظمتالف رمح٦م ًمٙم٤من آشمٗم٤مق قمذاسم٤م صمؿ شمِم٤مهمؾ اخلٓم٤ميب سمرد هذا اًمٙمالم ومل ن٘مع ذم يمالُمف ؿمٗم٤مء ذم قمزو احلدن٨م وًمٙمٜمف
أؿمٕمر سم٠من ًمف أصال قمٜمده صمؿ ذيمر ؿمٞمخٜم٤م ؿمٞمئ٤م مم٤م شم٘مدم ذم قمزوه.
ىم٤مل إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ٓ :أصؾ ًمف ،وًم٘م د ضمٝمد اعمحدصمقن ذم أن ن٘مٗمقا ًمف قمغم ؾمٜمد ومٚمؿ نقوم٘مقا ،طمتك ىم٤مل اًمسٞمقـمل ذم "اجل٤مُمع
اًمّمٖمػم"  :وًمٕمٚمف ظمرج ذم سمٕمض يمت٥م احلٗم٤مظ اًمتل مل شمّمؾ إًمٞمٜم٤م ! وهذا سمٕمٞمد قمٜمدي ،صمؿ ىم٤مل :وٟم٘مؾ اعمٜم٤موي قمـ اًمسبٙمل أٟمف ىم٤ملً :مٞمس
سمٛمٕمروف قمٜمد اعمحدصملم ،ومل أىمػ ًمف قمغم ؾمٜمد صحٞمح وٓ ضٕمٞمػ وٓ ُمقضق ع ،وأىمره اًمِمٞمخ زيمرن٤م إٟمّم٤مري ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم شمٗمسػم
اًمبٞمْم٤موي.
( ) 471قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي ،أسمق طمٗمص اعمدين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .أُمػم اعم١مُمٜملم ،اإلُم٤مم
اًمٕم٤مدل ،واخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ،وأُمف أم قم٤مصؿ طمٗمّم٦م ،وىمٞمؾ ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ .و ِ َزم اخلالوم٦م سمٕمد اسمـ قمٛمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد
اعمٚمؽ سمـ ُمروان ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ،وأهؾ اًمدنـ واًمٗمْمؾ ،ويم٤مٟم٧م وٓنتف شمسٕم٦م وقمنمنـ ؿمٝمرا ُمثؾ وٓن٦م أيب سمٙمر اًمّمدنؼ .ىم٤مل اسمـ

إبطال الحيل
قمكم ً ،مٙمـ اظمتالومٝمؿ ضمٕمؾ ذم اعمسه٠مًم٦م ؾمهٕم٦م ،
ن؛ين أن أصح٤مب حمٛمد مل خيتٚمٗمقاٟٕ :مف ًمق مل خيتٚمٗمقا ًمِمؼ إُمر َّ
( )472

واخلالف نٙم قن ذم اعمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدن٦م ،ومٝمؿ ٓ خيتٚمٗمقن ذم رء ومٞمف ٟمص أو إمج٤مع ،وأُم٤م ُمٓمٚمؼ اخلهالف ومٝمهق ذ،
واجلامقم٦م هل اخلػم ،ومال ن٘م٤مل :اظمتالف إُم٦م رمح٦مُ ،مٓمٚم ً٘م٤م.
(ٟمٛمقذج ًمٚمٗمتقى قمٜمد أهؾ احلدن٨م وأهؾ اًمٗمتقى اًمّم٤مدىملم)
ٟمنمح يمالم اإلُم٤مم أيب قمبد اهلل قمبٞمد اهلل سمـ سمٓم٦م ذم ُمس٠مًم٦م اخلٚمهع ،وٟمٜمٔمهر ـمرن٘مه٦م أههؾ احلهدن٨م اًمرسمه٤مٟمٞملم ذم
اًمٗمتقى ،وم٢مٟمؽ ؾمتجد اًمٞمقم أهنهؿ نتبٕمهقن ذم دنهٜمٝمؿ إُمهر إوصمهؼ ،ومٞمحِمهد ذم اعمسه٠مًم٦م أصمه٤مر وىمبٚمٝمه٤م أنه٤مت
وإطم٤مدن٨م واًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ،واًمبح٨م قمـ ُمراد اهلل -قمز وضمؾ -طمتك خترج ُمـ اعمس٠مًم٦م وأٟمه٧م قمهغم ن٘مهلم ُمهـ
دنٜمؽ ،وقمغم صم٘م٦م ذم أن هذا هق اًمدنـ اًمذي نٜمجل قمٜمد رب اًمٕم٤معملم :وًمذًمؽ يم٤من اإلُم٤مم أمحهد -رمحهف اهلل -ىمٚمٞمهؾ
اًمتٛمثؾ سمآسمٞم٤مت اًمِمٕمرً ،مٙمـ سمٕمض إسمٞم٤مت ن٘مقهل٤م أطمٞم٤م ًٟمً٤م ،ومٛمـ ضٛمـ إسمٞم٤مت اًمتل يم٤من اإلُم٤مم أمحد نردده٤م:
دنهـ اًمٜمبهل حمٛمد آصمه٤مر *** ٟمٕمؿ اعمٓمٞم٦م ًمٚمٗمتك إظمبه٤مر
ٓ شمرهمبـ قمـ احلدن٨م وأهٚمف *** وم٤مًمرأي ًمٞمؾ واحلدن٨م هن٤مر
ومٚمرسمام ضمٝمؾ اًمٗمتك ؾمبؾ اهلدى *** واًمِمٛمس واضح٦م هل٤م أٟمقار
وؿمٞمخف اًمِم٤مومٕمل هق اًم٘م٤مئؾ:
يمؾ اًمٕمٚمقم ؾمقى اًم٘مرآن ُمِمٖمٚم٦م ***إٓ احلدن٨م وقمٚمؿ اًمٗم٘مف ذم اًمدنـ
اًمٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من ومٞمف :ىم٤مل ،طمدصمٜم٤م *** وُم٤م ؾمقى ذاك وؾمقاس اًمِمٞم٤مـملم
وم٠مهؾ احلدن٨م هؿ أوصمؼ اًمٜم٤مس ذم دنٜمٝم ؿ ،ونٛمِمقن قمغم إصمر وقمغم ٟمقر ُمـ رهبؿ :وًمذًمؽ خيػ طمس٤مهبؿ قمٜمد
اهلل -قمز وضمؾ ،وم٢من اشمبع اًمدًمٞمؾ وإصمر وُمِمك قمغم ٟمقر ُمـ رسمف وهتٞم٥م أن ن٘مقل ذم دنـ اهلل ُم٤م ٓ نٕمٚمؿ ،خيػ طمس٤مسمف
نقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،سمخالف َُمـ نتٙمٚمؿ ذم دنـ اهلل سمرأنف ،ون٘مقل :هذا طمالل وهذا طمرام ،وأهؾ احلدن٨م نبٜمقن اًمدنـ يمٚمف
قمغم طمدنثلم ،مه٤م ىمٓمب٤م اًمرطمك ًمٚمدنـ :ومه٤م :طمدن٨م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف ،وطمدن٨م قم٤مئِم٦م ،ومحدن٨م قمٛمر ن٘مقل -

طمجر ذم اًمت٘مرن٥مُ :قمد ُمع اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدنـ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم ،وُم٤مت نقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 432 /21شمرمج٦م  ،)4277وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 114 /5شمرمج٦م .)48
( )472ذيمره اًمسخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م (ص)70

إبطال الحيل
ِ
ِ
َهقىش
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :إِ َّٟم ََّام إَ ْقم َام ُل سمِ٤مًمٜمِّ َّٞم٤متِ ،وإِ َّٟم ََّام ًم ُٙم ُِّؾ ا ُْم ِر ٍئ َُمه٤م َٟم َ
وطمدن٨م قم٤مئِم٦مَُ « :م ْـ َقم ِٛم َؾ َقم َٛمالً ًَم ْٞم َس َقم َٚم ْٞم ِف َأ ُْم ُر َٟمَ٤م َوم ُٝم َق َر ودش ومٝمذا احلدن٨م ذم اعمٕم٤مُمالت وإٟمٙمحه٦م واًمٕمبه٤مدات
( )473

ومٝمهذا احلهدن٨م ههق ُمٞمهزان اًمب٤مـمهؾ،

( )474

وذم يمؾ رء :وًمذًمؽ وم٤مقمتب٤مر اًم٘مّمد واًمٜمٞم٦م هق اًمذي نٖمٚمؼ سم٤مب احلٞمؾ.
وؾمٜمالطمظ أن اًمِمٞمخ َأ ْقم َٛم َؾ هذنـ احلدنثلم ،ومحدن٨م قم٤مئِم٦م نٜمٔمر ذم اخلٚمع ،هؾ هق اخلٚمع اًمذي ذقمهف اهلل؟
وطمدن٨م قمٛمر نبلم ُمراد اهلل -قمز وضمؾُ -مـ اخلٚمع ،وُمراد هذا اعمٗمتل واعمستٗمتل ُمـ اخلٚمع؟ وهؾ ُمراده ُمقاومؼ عمراد
اهلل؟ وهؾ هؿ أرادوا اخلٚمع يمام ذقمف اهلل أم أرادوه حمٚمالً ًمٞمٛمٞمٜمٝمؿ اًمتل ومٕمٚمقهه٤م؟! ومٝمهذه دورة شمدرنبٞمه٦م ذم ـمرن٘مه٦م
اًمٗمتقى قمٜمد أهؾ احلدن٨م ،ويمٞمػ يم٤من اًم٘مقم نتٙمٚمٛمقن ذم دنـ اهلل هبذا اًمٜمقر.

ِ ِ
ِ
اخلُ ْٚم َع ا ًَّم ِذي َأ ْومتََك سمِ ِف َه َذا اعمُْ ْٗمتِل ًَمٞمْ َس ُه َق ْ
( َىمدْْ َقم ِٚم َؿ اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -أ َّن ْ
هق
اخلُ ْٚم ُع ا ًَّمذي َذ َيم ََر ُه اهللُ ِذم يمتََ٤مسمِهفَ ،وَٓ ُه َ
ا ًَّم ِذي َقم ِٚمٛمف اعمُْ ْ١م ُِمٜمُُق َن ُِمـ ِقمب ِ
٤مد ِه).
ْ َ
َُ
اًمت٠مُمؾ ذم يمالُمف ـمٞم٥مٕ :ن هذه اعمس٠مًم٦م ن٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ُمس٤مئؾ اًمدنـ ،ومٞم٘مقل( :هذا اخلٚمه ُع اًمهذي أومتهك سمهف
اعمٗمتل ًمٞمس هق اخلٚمع اًمذي ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف ،وٓ اًمذي قمٚمٛمف اعم١مُمٜمقن ُمـ قمب٤مده)ُ ،مع أٟمف ذم فم٤مهر إُمهر ظمٚمهع،
واعمرأة ؾمتدومع اعمٝمر ،وخيتٚمع اًمرضمؾً ،مٙمٜمف ىم٤ملً :مٞمس هق اًمذي ذيمره اهلل ذم يمت٤مسمف ،يمذًمؽ اًمذي نٔمٝمر اًمبٞمع وهق نرند
اًم٘مرض ،أو نٔمٝمر اًمنميم٦م وٓ نرنده٤مٟ ،م٘مقلً :مٞمس هق اًمذي أطمٚمف اهلل ذم يمت٤مسمف ،وإن يم٤من فم٤مهره أٟمهف سمٞمهع ،يمهذًمؽ
ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ ومٞمف :وزم وؿمٝمقد وُمٝمر وإقمالنٟ ،م٘مقلً :مٞمس هذا اًمٜمٙم٤مح اًمذي أطمٚمهف اهلل ذم يمت٤مسمهفٕ :ن ههذا -وإن
اٟمٓمبؼ ومٞمف طمدن٨م قم٤مئِم٦م -مل نٜمٓمبؼ قمٚمٞمف طمدن٨م قمٛمر« ،إِ َّٟمَّام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمِّٞم ِ
٤متش.
َّ
َ
َ

ِ
َ٤مح سمِ َ٠من ِ
ِ
ِ
هد ِه ْؿَ ،و َضم َٕم َ
هؾ
اًمر َضم َ٤مل َىم َّق ِاُم َ
لم َقم َغم اًمٜمِّ َِّس٤مءَ ،وضم َٕم َؾ َقم ْ٘مدََ اًمٜمِّ َٙم ِ ْ
َ
(و َذًم َؽ َأ َّٟمَّ٤م َٟمَجدُُ اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -ىمدْْ َضم َٕم َؾ ِّ
اًمٜمِّ َِّس٤م َء َيمَ٤م ًْم َٕم َق ِاين ِقمٜمْْدََ ُه ْؿَ ،وعمََّ٤م َضم َ٤مز َأ ْن َن َ٘م َع َسمٞمْٜمَ ُٝم َام ُِم َـ ا ًْم َ٘م ْق ِل َواًمٜمِّ َٗم ِ
ِ ِ
٤مر َوا ًْمبُ ِ
٤مذا َُم َٕمه ُف َظم٤م َومه٤م َقم َ
هغم
ٖمض َواًمٜمَّ ََِّم٤مز َُم٤م إ ْن َشم َٕم َ َ

(ُ ) 473متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب سمدء اًمقطمل ( )6953 ،6689 ،5070 ،3898 ،2529 ،54 ،1واًمٚمٗمظ ًمف،
ُمسٚمؿ يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦مش (.)1907
( ) 474أظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمب٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (.)1718

إبطال الحيل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وج َقم ْـ َأ ْطم َٙمَ٤م ِم اًم َّٓم٤م َقم ِ٦م إِ َمم ُذ ِ
َأ ْٟم ُٗم ِس ِٝم َام ْ
هقب
ور اعمَْ ْٕمّم َٞم٦مَ ،وَٓ َؾمبِ َٞمؾ ًم ْٚم َٛم ْر َأة إِ َمم َطم ِّؾ قم ّْم َٛمت َٝم٤م سمِٜمَ ْٗمس َٝم٤مَ ،و َيمَ٤م َن ُو ُضم ُ
اخلُ َر َ
ُ
اخل ْٚم ِع سمِ٢مِقم َٓم ِ
ِ ِ
ِ ِ
خيَ٤م ُومف ُِمـ اعمُْ َٓم٤م ًَمب ِ٦م نٛمٜمَٕمف ُِمـ َ ْ ِ ِ ِ
٤مء ا ًْم ِٗمدْْ َن ِ٦م َمت ْ ِٚم ُؽ
ْ
اعمَْ ْٝم ِر َقم َغم َّ
ختْٚم َٞم٦م َؾمبِٞمٚم َٝم٤مَ ،ضم َٕم َؾ ًم َذًم َؽ ُطم ْٙم ًْام َسم٤مئٜمًً٤م ُم َـ ْ ُ
َ َْ ُُ ْ
اًمز ْو ِج َو َُم٤م َ َ ُ َ
ِ
٤مخلُ ْٚم ِع َو ُىم ُب ِ
اًمز ْو ُج سمِ َذًمِ َؽ ُِم ْـ َصدََ ِاىم َٝم٤مَ ،وم َ٠م َُم َر سمِ ْ
قل ا ًْم ِٗمدْْ َن ِ٦مَ ،و َضم َٕم َؾ َذًمِ َؽ ًمِ َذًمِ َؽ َٟم ْٗم ِس ِفَ ،و َؾم َّامه َطمدًًّّ ا
ؼم ُأ َّ
اعمَْ ْر َأ ُة سمِف َٟم ْٗم َس َٝم٤مَ ،و َن ْ َ
ِ
ِ
ُِمـ طمدُُ ِ
قه َّـ َؿمٞمْئً٤م إَِّٓ َأن
ود ِه ا ًَّمتِل َُم ْـ َشم َٕمدََّّ َاه٤م َيمَ٤م َن ُِم َـ اًم َّٔم٤معمِ َ
لمَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -قم َّز َو َضم َّؾَ ﴿ :وَٓ َحي ُّؾ ًَم ُٙم ُْؿ َأن َشم ْ٠م ُظم ُذوا مم َّ٤م آ َشمٞمْتُ ُُٛم ُ
ْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه٤م
ََ
َ٤مح َقم َٚمٞمْ ِٝم َام وم َٞمام ا ْومتََدََ ْت سمِف شم ْٚم َؽ ُطمدُُ و ُد اهللَِّ َومالَ َشم ْٕمتََهدُُ َ
خيَ٤م َوم٤م َأَّٓ ُن٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِّ َوم٢مِ ْن ظم ْٗمتُ ُْؿ َأَّٓ ُن٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِّ َومالَ ُضمٜمَ َ
ِ
وُمـ نتَٕمدََّّ طمدُُ ود اهللَِّ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ هؿ اًم َّٔم٤معمُِق َن﴾ َومجٕم َؾ ْ ِ
اًمر ُضم ِؾ ُِمٜمْ َٝم٤م ا ًْم ِٗمدْْ َن َ٦م َطم َرا ًُم٤م،
َ َ
َ َ َ َ ُ َ
آظمتالَ َع َقم َغم اعمَْ ْر َأة آ َصم٤م ًُم٤مَ ،و َأ ْظم َذ َّ
ُ ُ
اإل َىم٤مُم َ٦م سمٞمٜمَٝمام َقم َغم ِقم ْنم ٍة ومِٞمٝم٤م َشمٕمدِِّّ ي طمدُُ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مخلُ ْٚم ِع ِذم اعمَْ ْس َ٠م ًَم ِ٦م اعمَْ ْ
ود ِهَ ،واعمُْ ْٗمتِل سمِ ْ
ُقر ِة
ُ
َ َ َ
هذ ُيم َ
إَِّٓ ُم ْـ َسم ْٕمد خمََ َ٤م َومت ِٝم َام قم ّْمٞمَ٤م َن اهللَِِ ،و ِ َ َ ْ ُ َ
٤مهل٤م َقم َغم َن ِ٘م ٍ
اخلُ ْٚم َع ِذم َهم ْ ِ
ػ َىمدْْ َو َض َع ْ
خيَ٤م َوم٤م َأَّٓ ُن ِ٘م َٞمام ُطمهدُُ و َد
َػم َُم٤م َو َض َٕم ُف اهللُ َو َىم َّمدََ ُهَ ،و ُه َق﴿ :إَِّٓ َأن َ َ
احل٤مًمِ َ
لم َأ َّن َه َذا ْ َ
َطم ُ َ
٤مطمبِ ِف ُِمـ ا ًْم ِٕم ْ ِ
اهللَِّ﴾ َأي :ومِٞمام ا ْوم َؽم َض ًمِ ُٙم ُِّؾ وا ِطم ٍد ُِمٜمْٝمام َقم َغم ص ِ
اًمّم ْح َب ِ٦م).
نمة َو ُّ
َ
َ
َ
َُ
ْ َ َ
َ
( )475

( )476

هذا اعمدظمؾ اًمّمحٞمح ًمٚمٛمس٠مًم٦م ،اعمٗمتل أن ُمـ أهؾ احلدن٨م ،وم٠مول ُم٤م ندظمؾ اعمس٠مًم٦م ندظمؾ ُمـ ههذا اًمبه٤مب،
ومٞمٜمٔمر أوًُٓ :م٤مذا أراد اهلل ُمـ هذا اًمٌمء؟ هذا هق اًمس١مال اًمذي نٓمرأ قمغم اعمٗمتل ُمـ أهؾ احلهدن٨م ،عمه٤مذا ذع اهلل
اخلٚمع؟ عم٤مذا ذع اهلل اًمٓمالق؟ نس٠مل ٟمٗمسف هذه إؾمئٚم٦مُ ،م٤مذا أراد اهلل سم٤مًمبٞمع وطمٚمف؟ وُم٤مذا أراد اهلل سمتحرنؿ اًمرسمه٤م؟
وعم٤مذا طمرم اهلل ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ؟ ومٞمٜمٔمر ذم هذه اعمس٠مًم٦م ،ومٝمذا اعمٗمتل -قمبٞمد اهلل سمـ سمٓم٦م -وهق ُمـ أهؾ احلدن٨م ؾمه٠مل
ٟمٗمسف :عم٤مذا ذع اهلل اخلٚمع؟ طمتك ٟمٜمٔمر هؾ هذا اعمٗمتل واعمستٗمتل ىمد واوم٘مهقا ُمهراد اهلل أم ههؿ حيته٤مًمقن؟ اهلل –قمهز
ِ
ِ
ِ
هٞمام ُطمهدُُ و َد اهللَِّ﴾ ،ومهه٤م اًمزوضمه٤من،
قه َّـ َؿم ْٞمئً٤م إًِّٓ َأن َ َ
وضمؾ -ن٘مقلَ ﴿ :وَٓ َحي ُّؾ ًَم ُٙم ُْؿ َأن َشم ْ٠م ُظم ُذوا مم َّ٤م آ َشم ْٞمتُ ُُٛم ُ
خيَ٤م َوم٤م َأَّٓ ُن٘م َ
ِ
ِ
َه٤مح
﴿ َوم٢مِ ْن ظم ْٗمتُ ُْؿ َأَّٓ ُن٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِّ﴾ ،أي :ومٞمام اومؽمض قمغم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم طمسـ اًمٕمنمة واًمّمحب٦م ﴿ َومهالَ ُضمٜمَ َ
َقم َٚم ْٞم ِٝم َام ومِ َٞمام ا ْومتََدََ ْت سمِ ِف﴾

( )477

أي أن اعمرأة شمٗمتدي ٟمٗمسٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م أن ذم إطم٤مدن٨م وأصم٤مر ،إذن هذا هق

ُمراد اهلل ُمـ اخلٚمع هق ؿمبٞمف سم٤مًمٓمالق ًمٙمـ اًمٓمالق سمٞمد اًمزوج ،واخلٚمع هق اعم٘م٤مسمؾ ًمف قمٜمد اًمزوضم٦م.
وًمٙمـ اًمزوج ىمد نٛمتٜمع ُمـ اًمٓمالقٟٕ :مف خي٤مف ُمـ دومع اعمٝمر ،ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م إطمقال ؿمحٞمح٦م وًمٞمس قمٜمده
أُمقال....

( )475اًمب٘مرة.229 :
( )476اًمب٘مرة.229 :
( )477اًمب٘مرة.229 :

إبطال الحيل
وم٘مد نٛمٜمٕمف ُمـ إـمالق قمّمٛمتٝم٤مُ ،مع هذا اًمٜمٗمقر واًمبٖمض اًمذي سمٞمٜمٝمامٟٕ :مف خي٤مف ُمـ َذه٤مب ُم٤مًمف ،وىمد ٓ نتٞم؛
ًمف ُم٤مل آظمر ًمٞمتزوج سمف سمدًٓ قمـ هذه اعمرأة :ومنمع اهلل –قمز وضمؾ -هذا اًمنمع اًمٙم٤مُمؾ :أن اعمرأة شمرد ًمف ُم٤مًمف وشمٗمتدي
ٟمٗمسٝم٤م ،ومٝمذا هق اخلٚمع اًمذي أراده اهلل –قمز وضمؾ ،وعم٤م اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم هذا اعمٗمتل وضمدٟم٤مه ن٠مُمر اعمستٗمتل أن خيٚمع زوضمتف،
ُمع أهنام ٓ شمٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿ أن٦م ،وًمٞمس سمٞمٜمٝمام ٟمٗمقر وٓ سمٖمض ،ومٝمق أن نٗمتح هلهؿ سم٤م ًسمه٤م ُمٖمٚم ً٘مه٤م قمٚمهٞمٝمؿ ،ومه٤مهلل -قمهز
خيَ٤م َوم٤م َأَّٓ ُن ِ٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِِّ﴾(.)478
وضمؾُ -م٤م ومتح سم٤مب اخلٚمع إٓ عمـ يم٤من يمام وصػ ذم أن٦م﴿ :إَِّٓ َأن َ َ
ومٝمذا اعمٗمتل ومتح هلؿ سم٤م ًسم٤م مل نٗمتحف اهلل هلؿ ،إذن عم٤مذا ندظمٚمقن ُمـ هذا اًمب٤مب؟ ندظمٚمقن ُمهـ ههذا اًمبه٤مب ٕهنهؿ
نرندون أن حيٚمقا اًمٞمٛملم ،وهذا شمالقم٥م سم٤مًمنمنٕم٦م :وًمذًمؽ وم٤مهلل -قمز وضمؾ -ذم ٟمٗمس آن٦م اخلٚمع ىم٤مل﴿ :شمِ ْٚم َؽ ُطمدُُ و ُد
وه٤م َو َُم ْـ َن َت َٕمدََّّ ُطمدُُ و َد اهللَِّ َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ اًم َّٔم٤معمُِق َن﴾.
اهللَِّ َومالَ َشم ْٕم َتَدُُ َ
وُمـ شمٕمدي طمدود اهلل أن نستخدم اخلٚمع ذم همػم ُم٤م ذع اهللِ ،
ِ
وُمـ شمٕمدي طمدود اهلل أن نستخدم اًمبٞمع ذم همػم ُم٤م
ذع اهلل ،وم٤معمِمؽمي ٓ نرند اًمسٚمٕم٦م ،واًمبٜمؽ ٓ نرند اًمسٚمٕم٦م ،وإٟمام ضمٕمٚمقه٤م حمٚمالً ًمٚم٘مرض سمزن٤مدة ،واًمسٚمٕم٦م ههذه -
يمام ىم٤مل اسمـ قمب٤مس" :دراهؿ سمدراهؿ ودظمٚم٧م سمٞمٜمٝمام اًمسٚمٕم٦م"( ،)479حمٚمؾ يمٛمحٚمؾ اًمٜمٙم٤مح ،إذن هذا اًمبٞمع ًمٞمس هق
اًمبٞمع اًمذي ذقمف اهلل ،هذا سمٞمع صقريُ ،م٤مذا شمرندون؟ ىم٤مًمقاٟ :مرند أن ٟمبٞمع ًمف اعم٤مل وٟمرده ُمرة أظمرى ،ومٝمهذا حمٚمهؾ
وم٘مط.
ٟمٙم٤مطم٤م ُمـ :اًمهقزم
ومٝمذه خم٤مدقم٦م هلل -قمز وضمؾ ،وهذا اًمقزم واًمزوج واًمِم٤مهد اًمذنـ ذم ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ ،أفمٝمروا
ً
واًمِمٝمقد واعمٝمرٟ ،م٘مقل :هؾ شمرندون اًمٜمٙم٤مح اًمذي ذقمف اهلل ًمألًمٗم٦م وآزدواج واًمذرن٦م واًمسهٙمـ؟ ومٞم٘مقًمهقن،ٓ :
ومٚمامذا نتزوضمقن؟ ىم٤مًمقا :طمتك ٟمحٚمٝم٤م ًمزوضمٝم٤م إولٟ ،م٘مقل :هذا ًمٞمس اًمٜمٙم٤مح اًمذي ذقمف اهلل ،هذا ؾمٗم٤مح ،يمام ؾمامه
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :شم ْٞم ٌس ُُم ْستَ َٕم ٌ٤مرش(.)480

( )478اًمب٘مرة.229 :
( )479أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( )20527سمٜمحقه.
( ) 480طمسـ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،اعمحٚمؾ واعمحٚمؾ (ُ ) 1936مـ طمدن٨م قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف:
طمسـ.

إبطال الحيل
٤مب َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمَ٤م َأ ِيب َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ِكم سمـ َقمب ِد ا ًْمٕم ِز ِنز(َ )481ىم َ٤مل :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمهق ُقمبٞم ٍ
(و َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ ا ًْم َق َّه ِ
هد()482
َْ
ُ
َ
ُّ ْ ُ ْ َ
َ
َ
َ
َىم َ٤مل :طم َصمٜمََ٤م َأسمق إَؾمق ِد( )483قم ِـ اسم ِـ َ ِهلٞمٕم َ٦م( ،)484قمـ قمب ِد اهللِ سم ِـ قمب ِد اهللِ سم ِـ َأ ِيب َومروةَ( ،)485قمـ قم َٓم ِ
٤مء ْسم ِ
هـ
ْ ََ
َ ْ َ
ْ
ْ َْ
َ ْ َْ
َ
َ ْ
ْ َ
َ دََّّ ُ
قل اعمَْر َأ ُة ًمِ َزو ِضمٝم٤م :إِ ِّين َأ ْيمْره َؽ وُم٤م ِ
٤مح(َ )486ىم َ٤ملِ َ َٓ :
حي ُّؾ ْ
َر َسم ٍ
ٞم٧م َأ ْن آ َصم َؿ ِذم َضمٜمْْبِ َؽ
أطمبُّ َؽَ ،و َىمدْْ َظم ِِم ُ
ْ َ
َ ُ َ َ
اخلُ ْٚم ُع إَِّٓ َأ ْن َشم ُ٘م َ ْ
ِ
ٞم٥م َٟم ْٗم ًس٤م سمِ ْ
٤مخلُ ْٚم ِع")(.)487
َوَٓ ُأ َؤ ِّدي َطم َّ٘م َؽَ ،و َشمَٓم ُ

أي :شمرد اعم٤مل ،ومٝمذا قمٓم٤مء وهق ُمـ أيم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم وُمـ وم٘مٝم٤مء اعمسٚمٛملم ،وهذا ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمخٚمهع ،ىمه٤ملِ َ َٓ" :
حي ُّ
هؾ
ْ
اخلُ ْٚم ُع" ،أي ٓ :جيقز إٓ إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة شم٘مقل ًمزوضمٝم٤م :أٟم٤م أيمرهؽ وٓ أطمبؽ ،وىمد ظمِمٞم٧م أن آصمؿ ذم إىم٤مُمتل قمٜمدك
ٟمٗمس٤م سمرد اعمٝمر أو سمٕمْمف ،قمٜمد ذًمؽ حيؾ اخلٚمعً ،مٙمـ ًمق ـمب٘مٜم٤م هذا قمغم اًمٗمتقى
ذم ضمٜمبؽ ،وٓ أؤدي طم٘مؽ ،وشمٓمٞم٥م ً

( ) 481قمكم سمـ قمبد اًمٕمزنز اًمبٖمقيٟ .مزنؾ ُمٙم٦م ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمّمدوق ،أطمد اعمٙمثرنـ ُمع قمٚمق اإلؾمٜم٤مدُ .مِمٝمقر وهق ذم ـمب٘م٦م صٖم٤مر ؿمٞمقخ
اًمٜمس٤مئل .ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :صم٘م٦م ُم٠مُمقن .وهق قمؿ اعمسٜمد احل٤مومظ اًمٙمبػم أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزنز اًمبٖمقي ،اعمٕمروف سم٤مسمـ
سمٜم٧م ُمٜمٞمع .وًمد ؾمٜم٦م سمْمع وشمسٕملم وُمئ٦م ،وُم٤مت سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م سمْمع وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 348 /13شمرمج٦م .)164
( )482أسمق قمبٞمد ،اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم سمـ قمبد اهلل .اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجتٝمد ،اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض إدن٥م اعمِمٝمقر ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة واًمٕمٚمقم
اعمذيمقرة .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع ومخسلم وُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وقمنمنـ وُمئتلمً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :اإلنامن" ،و"إُمث٤مل" ،و"إُمقال".
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 354 /23شمرمج٦م  ،)4792وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 490 /10شمرمج٦م .)164
( ) 483اًمٜما سمـ قمبد اجلب٤مر سمـ ٟمْمػم اعمرادي أسمق إؾمقد اعمٍمي ُمقمم آل يمثػم سمـ إن٤مس اًمدؤزم سمٓمـ ُمـ ُمراد .يم٤من يم٤مشم٥م هلٞمٕم٦م سمـ قمٞمسك سمـ
هلٞمٕم٦م ىم٤ميض ُمٍم سمـ أظمل قمبد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م .ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم :ؿمٞمخ صدق ،يم ٤من راون٦م اسمـ هلٞمٕم٦م .شمقذم خلٛمس سم٘ملم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م
شمسع قمنمة وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 391 /29شمرمج٦م  ،)6429وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 567 /10شمرمج٦م .)196
( ) 484قمبد اهلل سمـ هلٞمٕم٦م سمـ قم٘مب٦م سمـ ومرقم٤من سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ صمقسم٤من احلاُمل ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمٍمي اًمٗم٘مٞمف ىم٤ميض ُمٍم .ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم صب٤مه،
وًم٘مل اًمٙمب٤مر سمٛمٍم ،واحلرُملم .وًمد ؾمٜم٦م مخس -أو ؾم٧م -وشمسٕملم ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (– 487 /15
شمرمج٦م  ،)3513وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 11 /8شمرمج٦م .)4
( )485يمذا ،وًمٞمس ذم أسمٜم٤مء قمبد اهلل سمـ أيب ومروة َُمـ اؾمٛمف قمبد اهلل.
( )486قمٓم٤م ء سمـ أيب رسم٤مح ،واؾمٛمف أؾمٚمؿ ،اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالمُ ،مٗمتل احلرم ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر ُمقٓهؿ اعمٙمل .ن٘م٤مل :وٓؤه ًمبٜمل مجح .صم٘م٦م يمثػم
اإلرؾم٤ملٟ .مِم٠م سمٛمٙم٦م ،ووًمد ذم أصمٜم٤مء ظمالوم٦م قمثامن ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 69 /20شمرمج٦م  ،)3933وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( – 78 /5شمرمج٦م .)29
( )487أظمرضمف أسمق قمبٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ (ُ )166مـ ـمرنؼ قمكم سمـ قمبد اًمٕمزنز سمف.
أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ( )478 /2قمـ قمٓم٤مء سمٜمحقه.

إبطال الحيل
هذه ،وم٤معمرأة مل شمٙمره اًمزوج وٓ شمرند ومراىمف ،وإٟمام نٔمٝمرون ؿمٞمئً٤م ونبٓمٜمقن ظمالومف ،هذا ُمثؾ اًمٜمٗم٤مق ،وم٤محلٞمؾ ٟمقع ُمهـ
اًمٜمٗم٤مق ،وم٤معمٜم٤مومؼ نٔمٝمر اًمتقطمٞمد واًمّمالة وٓ نرند اًم٘مرب ُمـ اهلل ،سمؾ نرند أن نٕمّمؿ ٟمٗمسف وُم٤مًمف.
وًمذًمؽ ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل أن أول دًمٞمؾ ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ أهن٤م ٟمٗم٤مقٕ :هن٤م أؿمبف رء سمٗمٕمؾ اعمٜم٤موم٘ملم ،وم٤معمٜمه٤موم٘مقن
ارشمٙمبقا احلٞمٚم٦م اًمٙمؼمى ،وم٠مفمٝمروا اإلنامن واإلؾمالم وهؿ ٓ نرندوٟمف ،وه١مٓء قمغم ؾمبٞمٚمٝمؿ.

إبطال الحيل
٤مب َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ِيب َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ِكم سمـ َقمب ِد ا ًْمٕم ِز ِنز َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمهق ُقمبٞم ٍ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ ا ًْم َق َّه ِ
هد َىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمهق
َْ
ُ
َ
ُّ ْ ُ ْ َ
َ
َ
َ
إِؾمام ِقم َٞمؾ َقم ِـ اسم ِـ ضمرن ٍ٩م(َ )488قمـ ِه َِم٤م ٍم(َ )489قمـ ُقمرو َةَ(َ )490أ َّٟمف َىم َ٤ملِ َ َٓ :
حت ُّؾ ا ًْم ِٗمدْْ َن ُ٦م َوَٓ َنهتِ ُّؿ ْ
اخلُ ْٚمه ُع َطمتََّّهك
ُ
ْ ْ َ
ْ
ْ َُْ
َْ
َن ُٙمُق َن ا ًْم َٗم َس٤م ُد َُم ْـ ِىمبَ ِٚم َٝم٤مَ ،و َطمتََّّك َشم ُ٘م َ
قلَ َٓ :أ ْهمتَ َِس ُؾ ًَم َؽ ُِم ْـ َضمٜمََ٤م َسم ٍ٦مَ ،وَٓ َأ َسم ُّر ًَم َؽ َىم َس ًام)(.)491
ن٘مقل قمروة ٓ :حتؾ اًمٗمدن٦م وٓ نتؿ اخلٚمع طمتك نٙمقن اًمٗمس٤مد ُمـ ىمبٚمٝم٤م" ،أيُ :مـ ىمبؾ اعمرأة ،طمتك شم٘مقل اعمرأة:
ىمسام ،أي ٓ :أُمٙمٜمؽ ُمـ ٟمٗمز ،وٓ أسمر ىمسٛمؽ ،ومٝمل شمبٖمْمف ،قمٜمد ذًمؽ حيؾ
ٓ أهمتسؾ ًمؽ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م ،وٓ أسمر ًمؽ ً
أنْم٤م قمـ قمروة سمٕمد ىمٚمٞمؾ نبٞمٜم٤من هذا.
اًمٗمدن٦م ،وحيؾ اخلٚمع ،وؾمٞم٠ميت أصمران ً

( ) 488قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ ضمرن٩م ،أسمق ظم٤مًمد ،وأسمق اًمقًمٞمد اًم٘مرر إُمقي ،اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،ؿمٞمخ احلرم .أول ُمـ دون
اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٦م ،ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .يم٤من نّمقم اًمدهر ؾمقى صمالصم٦م أن٤مم ُمـ اًمِمٝمرُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (/18
 – 338شمرمج٦م  ،)3539وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 325 /6شمرمج٦م .)138
( ) 489هِم٤مم سمـ قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام اًم٘مرر إؾمدي ،أسمق اعمٜمذر ،وىمٞمؾ :أسمق قمبد اهلل اعمدين .رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،وضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل،
وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد وقمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،وُمسح رأؾمف ودقم٤م ًمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (– 232 /30
شمرمج٦م  ،)6585وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 34 /6شمرمج٦م .)12
( ) 490قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمق نٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى سمـ ىميص اًم٘مرر إؾمدي أسمق قمبد اهلل اعمدين .قم٤ممل اعمدنٜم٦م ،اًمٗم٘مٞمف ،أطمد
اًمٗم٘مٝم٤مء اًمسبٕم٦م .طمدث قمـ أسمٞمف سمٌمء نسػم ًمّمٖمره ،وقمـ أُمف أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمدنؼ ،وقمـ ظم٤مًمتف أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م ،وٓزُمٝم٤م وشمٗم٘مف
هب٤م .وًمد ًمس٧م ؾمٜملم ظمٚم٧م ُمـ ظمالوم٦م قمثامن ،وُم٤مت ؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم ،وىمٞمؾ :ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 11 /20شمرمج٦م
 ،)3905وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 421 /4شمرمج٦م .)168
( )491أظمرضمف أسمق قمبٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ (ُ )171مـ ـمرنؼ قمغم سمـ قمبد اًمٕمزنز سمف.
أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)18737شمٗمسػم اًمٓمؼمي (ُ )469 /2مـ ـمرنؼ اسمـ ضمرن٩م سمف.

إبطال الحيل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َيب(َ )494ىم َ
ه٤مل:
(طمدََّّ َصمٜمل َأ ُسمق َص٤مًم ٍح(َ )492ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم ُٙمُدََ ْنٛم ُّل(َ )493ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْٛم ُرو ْسم ُـ َقم٤مص ٍؿ ا ًْمٙمالَ ِ ُّ
َ
ِ
ِ
مح ُف اهللَُ -ن ُ٘م ُ
هر
احل َس ِـ(َ - )497ر ِ َ
قل :إِ َذا َىم٤م ًَم ْ٧مَ َٓ :أ َسم ُّ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُُم ْٕمتََٛم ُر ْسم ُـ ُؾم َٚمٞمْ َام َن(َ )495ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ ِيب(َ )496قم ِـ ْ َ
ًَم َؽ َىم َس ًامَ ،وَٓ َأ ْهمتَ َِس ُؾ ًَم َؽ ُِم ْـ َضمٜمََ٤م َسم ٍ٦مَ ،وم ِحٞمٜمَ َِئ ٍذ َطم َّؾ ْ
اخلُ ْٚم ُع)(.)498
هذا اًمث٤مًم٨م ُمـ اعمٗمتلم ذم اإلؾمالم ،ومبدأ سمٕمٓم٤مء وهق ُمٗمتل أهؾ ُمٙم٦م ،وصمٜمك سمٕمروة ُمٗمتل أههؾ اعمدنٜمه٦م ،وصمٚمه٨م
سم٤محلسـ اًمبٍمي ُمٗمتل أهؾ اًمبٍمة واًمٕمراق ،ويمٚمٝمؿ ومٝمؿ أن اخلٚمع ٓ حيؾ طمتك نٙمقن اًمٗمس٤مد ُمـ ِىمبَؾ اعمرأة ،طمتك
ىمسام ،وهذا همػم ُمٜمٓمبؼ ذم اًمقاىمٕمه٦م اًمتهل ههل ؾمهب٥م ههذا
شم٘مقل :أيمرهؽ ،وٓ أهمتسؾ ًمؽ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م ،وٓ أسمر ًمؽ ً
اًمٙمت٤مب.

( ) 492حمٛمد سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ سمٞم٤من ،أسمق ص٤مًمح اًمٕمٙمؼمي .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( – 110 /2شمرمج٦م .)80
( ) 493حمٛمد سمـ نقٟمس سمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يمدنؿ ،اًم٘مرر ،اًمسٚمٛمل ،اًمٙمدنٛمل ،أسمق اًمٕمب٤مس اًمبٍمي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث
وصمامٟملم وُمئ٦م ،وُم٤مت ذم مج٤مدي أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 66 /27شمرمج٦م  ،)5721وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( – 302 /13شمرمج٦م .)139
( ) 494قمٛمرو سمـ قم٤مصؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ اًمقازع اًمٙماليب اًم٘مٞمز ،أسمق قمثامن اًمبٍمي .احل٤مومظ ،أطمد إصمب٤مت .وصم٘مف حيٞمك سمـ ُمٕملم .وىم٤مل
اًمٜمس٤مئلً :مٞمس سمف سم٠مس .ىم ٤مل اًمبخ٤مري :شمقذم ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 87 /22شمرمج٦م  ،)4390وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( – 256 /10شمرمج٦م .)67
(ُ )495مٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من اًمتٞمٛمل ،أسمق حمٛمد اًمبٍمي اإلُم٤مم احل٤مومظ اًم٘مدوة .ىمٞمؾ :إٟمف يم٤من ُنٚم٘م٥م سم٤مًمٓمٗمٞمؾ ،ومل نٙمـ ُمـ سمٜمل شمٞمؿ ،وإٟمام
ٟمزل وم ٞمٝمؿ ومٜمس٥م إًمٞمٝمؿ ،ويم٤من ُمقمم ًمبٜمل ُمرة .يم٤من ُمـ يمب٤مر اًمٕمٚمامء .ىم٤مل اسمـ ُمٕملم :صم٘م٦م .وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صم٘م٦م صدوق .وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من
صم٘م٦م ،وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئ٦م .وُم٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 250 /28شمرمج٦م  ،)6080وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( – 477 /8شمرمج٦م .)123
( ) 496ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق اعمٕمتٛمر اًمتٞمٛمل اًمبٍميٟ .مزل ذم سمٜمل شمٞمؿ وم٘مٞمؾ اًمتٞمٛمل .ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم ،واًمٜمس٤مئل
وهمػممه٤م :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م ،وهق اسمـ ؾمبع وشمسٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 5 /12شمرمج٦م  ،)2531وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( – 195 /6شمرمج٦م .)92
( ) 497احلسـ سمـ أيب احلسـ نس٤مر ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمبٍميُ ،مقمم زند سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،ون٘م٤ملُ :مقمم أيب اًمٞم؛ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اًمسٚمٛمل .ويم٤مٟم٧م
أُمف ُمقٓة ٕم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم اعمخزوُمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمبٕم٨م أم احلسـ ذم احل٤مضم٦م ومٞمبٙمل وهق صبل ومتسٙمتف سمثدْي٤م .ون٘م٤مل :يم٤من ُمقمم مجٞمؾ سمـ
ىمٓمب٦م .وًمد ًمسٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ،وُم٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م ،وهق اسمـ ٟمحق ُمـ صمامن وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (– 95 /6
شمرمج٦م  ،)1216وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 563 /4شمرمج٦م .)223
( )498أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه (ُ )469 /2مـ ـمرنؼ اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمف.

إبطال الحيل
مح ِـ سمـ َظم َٚم ٍ
ِ
اًمْمهبِّ ُّل(َ ،)500ىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م
قؾم َ
هػ َّ
اًمر ْ َ ْ ُ
َ
ػ(َ ،)499ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ َّ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم ٍّكم ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ُن ُ
اخلُ ْٚم ُع إَِّٓ
مح٤م ُد ْسم ُـ َؾم َٚم َٛم َ٦م(َ ،)502ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ِه َِم٤م ُم ْسم ُـ ُقم ْر َو َة َقم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،ىم َ٤ملَ َٓ :ن ّْم ُٚم ُح ْ
٤مج(َ ،)501ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
َطم َّج ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
قؾمهك ْسم ِ
ص ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِ
ؼم ِين َأ ُسمق َطم ْٗم ٍ
هـ
هرا َن ُُم َ
هـ َر َضمه٤مء(َ )503قمه ْـ َأ ِيب قم ْٛم َ
َأ ْن َن ُٙمُق َن ا ًْم َٗم َس٤م ُد ُم ْـ ىمبَ ِؾ اعمَْ ْر َأةَ .أ ْظم َ َ
٤مج ْسم ُـ ُِمٜمْ َٝم ٍ
محْدُُ و َن(َ ،)504ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َطمٜمْ َب ُؾ ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ
مح٤م ُد ْسم ُـ َؾم َٚم َٛم َ٦م،
٤ملَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
َْ
٤مق(َ ،)505ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َطم َّج ُ

( )499حمٛمد سمـ نقؾمػ سمـ واىمد سمـ قمثامن اًمٗمرن٤ميب ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق قمبد اهلل اًمْمبلُ ،مقٓهؿٟ ،مزنؾ ىمٞمس٤مرن٦م اًمس٤مطمؾ ُمـ
أرض ومٚمسٓملم .ؾمئؾ اًمدارىمٓمٜمل قمٜمف ،ومقصم٘مف .وًمد ؾمٜم٦م سمْمع وقمنمنـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (/27
 - 52شمرمج٦م  ،)5716وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 114 /10شمرمج٦م .)11
( ) 500قمبد اًمرمحـ سمـ ظمٚمػ سمـ احلّملم اًمْمبل ،أسمق رونؼ .صدوقُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :شم٘مرن٥م اًمتٝمذن٥م شمرمج٦م شمرمج٦م
(.)3854
( ) 501طمج٤مج سمـ اعمٜمٝم٤مل إٟمامـمل ،أسمق حمٛمد اًمسٚمٛمل ،وىمٞمؾ :اًمؼمؾم٤مين ُمقٓهؿ اًمبٍمي .احل٤مومظ اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٕم٤مسمد احلج٦م .يم٤من صم٘م٦م يمثػم
احلدن٨م روى ًمف اجلامقم٦م .شمقذم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 457 /5شمرمج٦م  ،)1128وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( – 352 /10شمرمج٦م .)88
( ) 502مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ دنٜم٤مر ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمبزاز ،اخلرىمل ،اًمبٓم٤مئٜملُ ،مقمم آل رسمٞمٕم٦م سمـ
ُم٤مًمؽ ،واسمـ أظم٧م محٞمد اًمٓمقنؾ .يم٤من سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل قمكم سمـ اعمدنٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم مح٤مد :وم٤مهتٛمقه ذم اًمدنـ .وىم٤مل قمبد اًمرمحـ
سمـ ُمٝمديً :مق ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م :إٟمؽ متقت همداُ :م٤م ىمدر أن نزند ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤مُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (/7
 – 253شمرمج٦م  ،)1482وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 444 /7شمرمج٦م .)168
( ) 503قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ رضم٤مء ،أسمق طمٗمص اًمٕمٙمؼمي .يم٤من قم٤مسمدا ص٤محل٤م ،ؿمدند اًمقـم٠مة قمغم اًمراومْم٦م .شمقذم ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( – 106 /3شمرمج٦م .)598
(ُ )504مقؾمك سمـ محدون ،أ سمق قمٛمران اًمبزار اًمٕمٙمؼمي .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي :يم٤من صم٘م٦م .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد
( – 55 /15شمرمج٦م  ،)6979وشم٤مرنخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ( – 45 /7شمرمج٦م .)66
( ) 505طمٜمبؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد .اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اعمحدث اًمّمدوق ،اعمّمٜمػ ،أسمق قمكم اًمِمٞمب٤مين ،اسمـ قمؿ إُم٤مم أمحد،
وشمٚمٛمٞمذه .وًمد ىمبؾ اعمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( – 383 /1شمرمج٦م  ،)188وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( – 51 /13شمرمج٦م .)38

إبطال الحيل
َقمـ َ َّ ٍ
ِ
ٞمؿ(َ ،)506ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ِه َِم٤م ُم ْسم ُـ ُقم ْر َو َة َقم ْـ َأسمِ ِٞمف َىم َ٤ملَ َٓ :ن ّْم ُٚم ُح ْ
اخلُ ْٚم ُع إَِّٓ َأ ْن َن ُٙمُق َن ا ًْم َٗم َسه٤م ُد ُِمه ْـ
ْ
مح٤مد َقم ْـ إِ ْسم َراه َ
ِىم َب ِؾ اعمَْ ْر َأ ِة(.)507
َىم َ٤ملَ :و َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َطمٜمْبَ ٌؾَ ،ىم َ٤مل َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللَِِّْ :
اخلُ ْٚم ُع َٓ َن ُٙمُق ُن إَِّٓ ُِم ْـ ِىمبَ ْؾ اعمَْ ْر َأ ِةَّ َٕ :هن َ٤م ِه َل اعمُْ َٓم٤مًمِبَ ُ٦م).
أسمق قمبد اهلل هق اإلُم٤مم أمحد ،وهٜم٤م ذيمر اإلُم٤مم ُمع أن ه١مٓء يمٚمٝمؿ ُمت٘مدُمقن قمٚمٞمفً ،مٙمـ ذيمرهٕ :ن اًمراوي قمٜمف
هق ٟمٗمس أسمق قمٛمران ،وذم أول اًمسٜمد :أسمق طمٗمص قمـ أيب قمٛمران ،صمؿ عم٤م اٟمتٝمك ُمـ قمروة ،ىمه٤مل- :أي :أسمهق قمٛمهران
ٟمٗمسف :طمدصمٜم٤م طمٜمبؾ سمـ إؾمح٤مق ،ىم٤مل أسمق قمبد اهلل ،وهق اإلُم٤مم أمحد ،وطمٜمبؾ اسمـ قمؿ اإلُم٤مم أمحد.

( ) 506إسمراهٞمؿ سمـ نزند سمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد سمـ قمٛمرو سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ذهؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمخع ،أسمق قمٛمران اًمٜمخٕمل .اإلُم٤مم ،احل٤مومظ،
وم٘مٞمف اًمٕمراق .وهق اسمـ ُمٚمٞمٙم٦م أظم٧م إؾمقد سمـ نزند .وىمد دظمؾ قمغم أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م وهق صبلُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمسٕملم وًمف ؾمبع
ومخسقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 233 /2شمرمج٦م  ،)265وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 520 /4شمرمج٦م .)213
( )507أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه (ُ )469 /2مـ ـمرنؼ مح٤مد سمف.

إبطال الحيل
قب َقمبْدُُ ا ًْم َق َّه ِ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َطم ْٗم ٍ
٤مب ْسم ُـ ُقم َٛم َر اًمٜمُّ ُُّهز ِ ُّزمَ ،ىم َ
مهه٤م ٍم ا ًْم َقًمِٞمهدُُ ْسمه ُـ
صَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َأ ُّن َ
َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمهق َ َّ
ه٧م ًمِٕم ِ
حيٞمَك ْسم ُـ َأ ِيب َز ِائدََ َةَ(َ ،)509قم ْـ َص٤مًمِ ِح ْسم ِـ َص٤مًمِ ٍح(َ ،)510ىم َ
ه٤مُم ٍر َ -ن ْٕمٜمِهل
ه٤ملُ :ىم ْٚم ُ َ
ُؿم َج٤م ٍعٍ(َ ،)508ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ ْ
لم اًمرضم ِؾ واعمَْر َأ ِة ،وُمتََك نٓمِٞم٥م ًَمف َأ ْظم ُذُ ا ًْم ِٗمدْْ ن ِ٦م ُِمٜمْٝم٤م؟ َىم َ٤مل :إِ َذا َكَ َِرهتْف ،و َقمّم ِ
قز ْ
َّ
ه٧م
جي ُ
َ ُ َ َ
َ َ
اخلُ ْٚم ُع َسم ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ
اًمِم ْٕمبِ َّل(َُ :)511متََك َ ُ
اهللََّ ومِ ِٞمف)(.)512

وهذا ُمٗمتل أهؾ اًمٙمقوم٦م ،قم٤مُمر اًمِمٕمبل ،وهق ُمـ أهؾ احلدن٨م ،وهق ُمـ ـمب٘م٦م إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،ويمٚمٝمهؿ ُمهـ
شمالُمٞمذ أصح٤مب اسمـ ُمسٕمقد :وًمذًمؽ اعم١مًمػ ندور قمغم أُمّم٤مر اإلؾمالم يمٚمٝم٤م ،ونذيمر يمهالم اعمٗمتهلم ،وأن ومٝمٛمٝمهؿ
واطمد ًمٚمخٚمع ،ىم ٤مل اًمِمٕمبل :إذا يمرهتف وقمّم٧م اهلل ومٞمف قمٜمد ذًمؽ طمؾ اخلٚمع ،وـم٤مب ًمٚمزوج أظمذ اًمٗمدن٦م ُمٜمٝم٤م.

( ) 508اًمقًمٞمد سمـ ؿمج٤مع سمـ اًمقًمٞمد سمـ ىمٞمس اًمسٙمقين اًمٙمٜمدي ،أسمق مه٤مم اسمـ أيب سمدر اًمٙمقذم ٟمزنؾ سمٖمداد .ضم٤مل ذم احلدن٨م ،ومجع وأًمػ .ىم٤مل
حيٞمك سمـ ُمٕملم ٓ ،سم٠مس سمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 22 /31شمرمج٦م  ،)6709وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( – 23 /12شمرمج٦م .)4
( ) 509حيٞمك سمـ زيمرن٤م سمـ أيب زائدة ،واؾمٛمف ُمٞمٛمقن سمـ ومػموز اهلٛمداين اًمقادقمل ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٙمقذمُ ،مقمم اُمرأة ُمـ وداقم٦م ،وىمٞمؾُ :مقمم حمٛمد سمـ
اعمٜمتنم اهلٛمداين .احل٤مومظ ،اًمٕمٚمؿ ،احلج٦م .يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل أمحد ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم :صم٘م٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( – 305 /31شمرمج٦م  ،)6826وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 337 /8شمرمج٦م .)90
( ) 510ص٤مًمح سمـ ص٤مًمح سمـ طمل ،واؾمٛمف طمٞم٤من ،وىمٞمؾ :ص٤مًمح سمـ ص٤مًمح سمـ ُمسٚمؿ سمـ طمٞم٤من اًمثقري اهلٛمداين اًمٙمقذم .واًمد قمكم سمـ ص٤مًمح سمـ
طمل ،واحلسـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل ،وىمد نٜمس٥م إمم ضمده .ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م :طمدصمٜم٤م ص٤مًمح سمـ ص٤مًمح سمـ طمل ،ويم٤من ظمػما ُمـ اسمٜمٞمف قمكم
ظمػممه٤م .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث ومخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 54 /13شمرمج٦م .)2816
قمكم َ
واحلسـ ،ويم٤من ّ
( ) 511قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمبد سمـ ذي يمب٤مر -وذو يمب٤مر :ىمٞمؾ ُمـ أىمٞم٤مل اًمٞمٛمـ -اإلُم٤مم ،قمالُم٦م اًمٕمٍم ،أسمق قمٛمرو اهلٛمداين صمؿ اًمِمٕمبل .رأى
قمٚمٞم٤م -ريض اهلل قمٜمف -وصغم ظمٚمٗمف ،وؾمٛمع ُمـ قمدة ُمـ يمؼماء اًمّمح٤مسم٦م .وًمد ًمس٧م ؾمٜملم ظمٚم٧م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل
قمٜمف -قمغم اعمِمٝمقر ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 28 /14شمرمج٦م  ،)3042وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 294 /4شمرمج٦م
.)113
( )512أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)18729اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ( )469 /2قمـ اًمِمٕمبل سمٛمٕمٜم٤مه.

إبطال الحيل
ِ
هق ِ
ص(َ )513ىم َ
محَهدََ َ ،ىم َ
هر
(طمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح ُحم َ َّٛمدُُ ْسمه ُـ َأ ْ َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َطم ْٗم ُ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمل َأ ُسمهق إَ ْطم َ
َ
هص ْسمه ُـ ُقم َٛم َ
ِ
مح ِـ ْسم ِـ َأ ِيب ًَمٞمْ َغم(َ ،)517ىم َ
ه٤ملَُ :مه٤م َأ َىمه٤م َم
اًمر ْ َ
احل َٙم ِؿ(َ )516قم ْـ َقمبْد َّ
اًمٜمَّ َّْٛم ِر ُّي(َ ،)514ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؿم ْٕمبَ ُ٦م(َ )515قم ِـ ْ َ
٤مخل ْٚمع َهمَػم ضم ِ٤مئ ٍز ،وا ًْم ِٗمدْْ ن ُ٦م َٓ َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
حت ُّؾ).
َّ
َ
َ
اًمز ْو َضم٤من َقم َغم إِ َىم٤م َُم٦م ُطمدود اهللَِّ َسمٞمْٜمَ ُٝم َامَ ،وم ْ ُ ُ ْ ُ َ

وهذا قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،أسمقه صح٤ميب ،وهق أدرك ُمئ٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،ومٝمق ُمـ ظمٞم٤مر اعمسٚمٛملم ،وههق ُمهـ
قمكم وهمػمه ُمـ أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م ،وهق صم٘م٦م ،وأُم٤م اسمٜمف حمٛمهد( ،)518ومٝمهق اًمٗم٘مٞمهف اًمٙمهقذم اعمِمهٝمقرً ،مٙمٜمهف
أصح٤مب ٍّ
ضٕمٞمػ ذم احلدن٨م.

( ) 513ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمؿ احلٜمٗمل ُمقٓهؿ أسمق إطمقص اًمٙمقذم .اإلُم٤مم اًمث٘م٦م احل٤مومظ .ىم٤مل أسمق زرقم٦م واًمٜمس٤مئل :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 282 /12شمرمج٦م  ،)2655وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 281 /8شمرمج٦م .)74
( ) 514طمٗمص سمـ قمٛمر سمـ احل٤مرث سمـ ؾمخؼمة إزدي اًمٜمٛمري ،أسمق قمٛمر احلقيض اًمبٍميُ ،مـ اًمٜمٛمر سمـ همٞمامن ،ون٘م٤ملُ :مقمم سمٜمل قمدي .اإلُم٤مم
اعمجقد احل٤مومظ .ىم٤مل قمكم سمـ اعمدنٜمل :اضمتٛمع أهؾ اًمبٍمة قمغم قمداًم٦م أيب قمٛمر احلقيضُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس وقمنمنـ وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( – 26 /7شمرمج٦م  ،)1397وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 354 /10شمرمج٦م .)89
( ) 515ؿمٕمب٦م سمـ احلج٤مج سمـ اًمقرد اًمٕمتٙمل إزدي ،أسمق سمسٓم٤مم اًمقاؾمٓمل ُمقمم قمبدة سمـ إهمر ُمقمم نزند سمـ اعمٝمٚم٥م سمـ أيب صٗمرة .اإلُم٤مم
احل٤مومظ ،أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدن٨م ،قم٤ممل أهؾ اًمبٍمة وؿمٞمخٝم٤م ،ؾمٙمـ اًمبٍمة ُمـ اًمّمٖمر ،ورأى احلسـ ،وأظمذ قمٜمف ُمس٤مئؾ .يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م
اًمٕمٚمؿ ٓ ،نت٘مدُمف أطمد ذم احلدن٨م ذم زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم ،ذم دوًم٦م قمبداعمٚمؽ سمـ ُمروان؟ ،وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( – 479 /12شمرمج٦م  ،)2739وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 202 /7شمرمج٦م .)80
( ) 516احلٙمؿ سمـ قمتٞمب٦م ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،قم٤ممل أهؾ اًمٙمقوم٦م ،أسمق حمٛمد اًمٙمٜمديُ ،مقٓهؿ اًمٙمقذم ،ون٘م٤مل :أسمق قمٛمرو ،ون٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل .ىم٤مل أمحد
سمـ طمٜمبؾ :هق ُمـ أىمران إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 114 /7شمرمج٦م  ،)1438وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( – 208 /5شمرمج٦م .)83
( ) 517قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ،أسمق قمٞمسك إٟمّم٤مري ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،اًمٗم٘مٞمف .ون٘م٤مل :أسمق حمٛمدُ ،مـ أسمٜم٤مء إٟمّم٤مر .وًمد ذم :ظمالوم٦م
اًمّمدنؼ ،أو ىمبؾ ذًمؽ .وىمٞمؾ :سمؾ وًمد ذم وؾمط ظمالوم٦م قمٛمر ،ورآه نتقض٠م ،ونٛمسح قمغم اخلٗملم .وىمٞمؾ :إٟمف ىمرأ اًم٘مرآن قمغم قمكم .ىمتؾ سمقىمٕم٦م
اجلامضمؿ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 372 /17شمرمج٦م  ،)3943ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 262 /4شمرمج٦م .)96
( ) 518حمٛمد سمـ قمبداًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم .اًمٕمالُم٦م ،اإلُم٤ممُ ،مٗمتل اًمٙمقوم٦م وىم٤مضٞمٝم٤م ،أسمق قمبد اًمرمحـ إٟمّم٤مري ،اًمٙمقذم .وًمد ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وؾمبٕملم.
وُم٤مت أسمقه وهذا صبل ،مل ن٠مظمذ قمـ أسمٞمف ؿمٞمئ٤م .سمؾ أظمذ قمـ أظمٞمف قمٞمسك ،قمـ أسمٞمف .ىم٤مل اًمٕمجكم :يم٤من وم٘مٞمٝم٤م ،ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م ،صدوىم٤م ،ضم٤مئز
احلدن٨م .ىم٤مل اًمٜمس٤مئلً :مٞمس سم٤مًم٘مقي ،وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :رديء احلٗمظ ،يمثػم اًمقهؿُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( – 622 /25شمرمج٦م  ،)5406وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 310 /6شمرمج٦م .)133

إبطال الحيل
ىم٤مل قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم -وهذا ٟمٗمس اًمٗمٝمؿ اًمس٤مسمؼُ :م٤م أىم٤مم اًمزوضم٤من قمغم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل سمٞمهٜمٝمام ،ومه٤مخلٚمع
همػم ضم ٤مئز ،واًمٗمدن٦م ٓ حتؾ ،واًمزوضم٤من اعمذيمقران ذم اعمس٠مًم٦م ُم٘مٞمامن قمغم إىم٤مُم٦م طمدود اهلل ،وم٢مذن اخلٚمهع همهػم ضمه٤مئز،
طمتك ًمق أومتل سمف اعمٗمتل.
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق ِقمٞمسك َحيٞمك سمـ ُحم َٛم ِد سم ِـ ؾمٝم ٍؾ ْ ِ
ٞم٥م(َ ،)519ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح َقم ْب ُدُ ا ًْم َق َّه ِ
٤مب ْسم ُـ ِقم َّم٤م ِم ْسم ِـ
اخلَْم ُ
َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ
ُ
َ
ِ
احل َٙم ِؿ(َ ،)520ىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق ُمسٕم ٍ
ِ
هػَ ،ىم َ
ه٤مل:
قؾم َ
قد َأ ْ َ
ُ َ ْ ُ
َ
٤مين(َ ،)521ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسمه ُـ ُن ُ
َْ
محَدُُ ْسم ُـ ا ًْم ُٗم َرات إَ ْص َب َٝم ُّ
طمدََّّ َصمٜمََ٤م إَو َز ِ
)و َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ُؿمه َٕم ْٞم ٍ
قز ْ
اخلُ ْٚمه ُع إَِّٓ ُِمه َـ
جيه ُ
اقم ُّل(َ )522قم ْـ َقم َٓم٤م َء َو ُّ
اًمز ْه ِر ِّي(َ 523
ْ
َ
٥م(َ ،)524ىمه٤م ًُمقاُ َ َٓ :
اًمٜمَّ ِ
َّ٤مؿم ِز)(.)525

( ) 519حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ اخلْمٞم٥م ،أسمققمٞمسك .ذيمره اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف ومل نتٙمٚمؿ قمٜمف سمجرح وٓ شمٕمدنؾ .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد (350 /16
– شمرمج٦م .)7499
( ) 520قمبد اًمقه٤مب سمـ قمّم٤مم سمـ احلٙمؿ سمـ قمٞمسك سمـ زن٤مد اًمِمٞمب٤مين اًمٕمٙمؼمي .ذ يمره اخلٓمٞم٥م ذم صمٜم٤من٤م شم٤مرنخ سمٖمداد ذم شمراضمؿ أسمٜم٤مء وأطمٗم٤مد
اعمؽمضمؿ.
َ
( ) 521أمحد سمـ اًمٗمرات سمـ ظم٤مًمد اًمْمبل ،أسمق ُمسٕمقد اًمرازي احل٤مومظٟ ،مزنؾ أصبٝم٤من .ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾُ :م٤م حت٧م أدنؿ اًمسامء أطمٗمظ
ٕظمب٤مر رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ -مـ أيب ُمسٕمقد .ىم٤مل أسمق اًمِمٞمخ شمقرم ؾمٜم٦م صمامن ومخسلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (422 /1
– شمرمج٦م .)88
( ) 522قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ حيٛمد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقم٤ممل أهؾ اًمِم٤مم ،أسمق قمٛمرو إوزاقمل .يم٤من نسٙمـ سمٛمحٚم٦م إوزاع ،وهل اًمٕم٘مٞمب٦م
اًمّمٖمػمة فم٤مهر سم٤مب اًمٗمرادنس سمدُمِمؼ ،صمؿ حتقل إمم سمػموت ُمراسمٓم٤م هب٤م إمم أن ُم٤مت .يم ٤من ظمػما ،وم٤مضالُ ،م٠مُمقٟم٤م يمثػم اًمٕمٚمؿ واحلدن٨م
واًمٗم٘مف ،طمج٦م .يم٤من ُمقًمده ذم طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع ومخسلم وُمئ٦م.
وىمٞمؾ :يم٤من ُمقًمده سمبٕمٚمبؽ .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 107 /7شمرمج٦م .)48
( ) 523حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهر ة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م ،أسمق
سمٙمر اًم٘مرر اًمزهري اعمدين ٟمزنؾ اًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى ومخسلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنمنـ
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 419 /26شمرمج٦م  .)5606ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 326 /5شمرمج٦م .)160
( )524قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ حمٛمد اسمـ ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ ،اإلُم٤مم اعمحدث أسمق
إسمراهٞمؿ ،وأسمق قمبد اهلل اًم٘مرر ،اًمسٝمٛمل ،احلج٤مزي وم٘مٞمف أهؾ اًمٓم٤مئػ ،وحمدصمٝمؿ ،ويم٤من نؽمدد يمثػما إمم ُمٙم٦م ،ونٜمنم اًمٕمٚمؿ ،وًمف ُم٤مل
سم٤مًمٓم٤مئػ ،وأُمف طمبٞمب٦م سمٜم٧م ُمر ة اجلٛمحٞم٦م .طمدث قمـ أسمٞمف وم٠ميمثر .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 64 /22شمرمج٦م
 ،)4385وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 165 /5شمرمج٦م .)61
( )525أظمرضمف أسمق قمبٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ ( ،)167اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ (ُ )18742مـ ـمرنؼ إوزاقمل سمف.

إبطال الحيل
اًمٜم٤مؿمز ُمـ اًمٜمِمز ،واًمٜمِمز هق آرشمٗم٤مع ،ن٘م٤مل :أرض ٟمِمز ،نٕمٜمل ُمرشمٗمٕم٦م ،وم٤مًمٜم٤مؿمز هل اعمؽمومٕم٦م قمغم زوضمٝم٤م ،ومال
شمٓمٞمٕمف وشمٙمرهف ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :واًمالَّ َِّيت َ َ
قز ُه َّـ﴾( ،)526ومٝمذه جيقز اخلٚمع هل٤م ،وإوزاقمل هٜم٤م مجع اعمٗمتلم
ختَ٤م ُومق َن ُٟم ُُِم َ
ذم أُمّم٤مر احلج٤مز اًمثالصم٦م ،ومٕمٓم٤مء ُمٗمتل أهؾ ُمٙم٦م ،واًمزهري ُمٗمتل اعمدنٜم٦م ،وقمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م يم٤من ُمـ أهؾ اًمٓم٤مئػ:
ٕٟمف طمٗمٞمد قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص -ريض اهلل قمٜمف ،ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ قمغم يمالم واطمد ،وهق أن اخلٚمع ٓ جيقز إٓ
ُمـ اًمٜم٤مؿمز.

()526اًمٜمس٤مء.34 :

إبطال الحيل

ه٤مل :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمهق ُمسهٕم ٍ
ِ
ٞمسك َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح َقم ْبدُُ ا ًْم َق َّه ِ
قد َىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمهدُُ ْسمه ُـ
ُ ُ ْ ُ
ه٤مبَ ،ىم َ َ
َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق قم َ
ِ
مح٤م ُد ْسم ُـ َز ْن ٍد(َ ،)528قم ْـ ِه َِم٤م ِم ْسم ِـ ُقم ْر َو َة َقم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،ىم َ٤مل :إِ َذا َيمَ٤م َن ُِم ْـ ِىم َب ِٚم َٝمه٤م َومهالَ َسمه ْ٠م َس،
ٞمسك(َ ،)527ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
قم َ
َوإِ َذا َيمَ٤م َن ُِم ْـ ِىمبَ ِٚم ِف َومالَََ ،وَٓ ُٟم ْٕم َٛمك َقم ْ ٍ
لم)(.)529
إذا يم٤من اخلٚمع ُمـ ىمبؾ اًمزوج ،ومال ،وإذا يم٤من هق اًمذي يمرهٝم٤م ،وًمٙمـ ٓ نرند أن نٓمٚمهؼ ،ونرنهد أن نسهؽمضمع
اعمٝمر ،ومٝمذا طمرام قمٚمٞمف وٓ جيقزٕ :ن هذا طم٘مٝم٤م سمام اؾمتٛمتع ُمٜمٝم٤م ،وإٟمام حيؾ إذا يم٤من اًمٗمس٤مد ُمـ ىمبٚمٝم٤م ههلٕ :ن اهلل
ِ
ِ
قه َّـ َؿم ْٞمئً٤م﴾(.)530
ن٘مقلَ ﴿ :وَٓ َحي ُّؾ ًَم ُٙم ُْؿ َأ ْن َشم ْ٠م ُظم ُذوا مم َّ٤م آ َشم ْٞمتُ ُُٛم ُ

( )527حمٛمد سم ـ قمٞمسك سمـ ٟمجٞمح ،احل٤مومظ اًمٙمبػم اًمث٘م٦م ،أسمق ضمٕمٗمر سمـ اًمٓمب٤مع اًمبٖمدادي ،أظمق احل٤مومظ اإلُم٤مم ،إؾمح٤مق سمـ قمٞمسك ،ونقؾمػ سمـ
يمٞمسُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع
قمٞمسك ،حتقل إمم اًمِم٤مم ،وراسمط سم٠مذٟم٦م ُمـ سمالد اًمثٖمقر .يم٤من ُمـ ُمِم٤منخ اإلؾمالم ،ذيمره أمحد سمـ طمٜمبؾ ،وم٘م٤ملً :مبٞم٥م ِّ
وقمنمنـ وُمئتلم سم٤مًمثٖمقر .أٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 258 /26شمرمج٦م  ،)5534وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 386 /10شمرمج٦م .)105
( ) 528مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اًمثب٧م ،حمدث اًمقىم٧م ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرنر سمـ طم٤مزم اًمبٍمي ،إزرق
اًمانر ،أطمد إقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجست٤منُ ،ؾمبل ضمده درهؿ ُمٜمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( – 239 /7شمرمج٦م  ،)1481وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 456 /7شمرمج٦م .)169
( )529ؾمبؼ خترن٩م ؿمٓمره إول.
()530اًمب٘مرة.229 :

إبطال الحيل
ِ
ٍ
ِ
ٞمسك َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح َقمبْدُُ ا ًْم َق َّه ِ
ٞمسهك،
َ
٤مبَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َُم ْس ُٕمقد َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ قم َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق قم َ
َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمَ٤م ُه َِمٞمؿ(َ )531قمـ إِؾمام ِقم َٞمؾ سم ِـ ؾم ِ
٤مملٍٍ(َ ،)532قم ِـ َّ
مح ُف اهللَُ -ىم َ٤مل :إِ َذا َيمَ٤م َن ُِم ْـ ِىمبَ ِٚم َٝم٤م َومالَ َسم ْ٠م َس،
اًمِم ْٕمبِ ِّل َ -ر ِ َ
َ
ْ َ
ْ َْ
ٌْ
َوإِ َذا َيمَ٤م َن ُِم ْـ ِىمبَ ِٚم ِف َومالََ(.)533
٤مب َىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق ُمسٕم ٍ
ِ
ٞمسكَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ ا ًْم َق َّه ِ
قدَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗمٞمَ٤م ُن ْسم ُـ ُقمٞمَٞمْٜمَ َ٦م(َ )534قمه ْـ
ُ َ ْ ُ
َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق قم َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قز ْ
اًمر ُضم ِؾ َمل ْ َنتِ َّؿ).
جي ُ
َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ِدنٜمَ ٍَ٤مر(َ - )535ر ِ َ
اخلُ ْٚم ُع َطمتََّّك َن ُٙمُق َن ُم ْـ ىمبَ ِؾ اعمَْ ْر َأةَ ،وإِ َذا َيمَ٤م َن ُم ْـ ىمبَ ِؾ َّ
مح ُف اهللَُ -ىم َ٤ملُ َ َٓ :
قمٛمرو سمـ دنٜم٤مر ُمـ أصح٤مب اسمـ قمب٤مس ،وهق ُمٗمتل أهؾ ُمٙم٦م ،وُمـ ظمٞم٤مر اعمسٚمٛملم وقمٚمامئٝمؿ ،يمذًمؽ شمٚمٛمٞمذه
ُم٘مٞمام سمٛمٙم٦م -رمحف اهلل ،ويمالم اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع أُمّم٤مر
ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وهق يمقذم إصؾ ،وًمٙمٜمف ؾمٙمـ ُمٙم٦م ،ويم٤من ً
اإلؾمالم واطمد ٓ خيتٚمػ ،يمٚمٝمؿ نٗمٝمٛمقن هذا اًمٗمٝمؿ.

( ) 531هِمٞمؿ سمـ سمِمػم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ دنٜم٤مر اًمسٚمٛمل ،أسمق ُمٕم٤مون٦م سمـ أيب ظم٤مزم ،وىمٞمؾ :أسم ق ُمٕم٤مون٦م سمـ سمِمػم سمـ أيب ظم٤مزم اًمقاؾمٓمل .ىمٞمؾ :إٟمف
سمخ٤مري إصؾ .اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم حمدث سمٖمداد ،وطم٤مومٔمٝم٤م .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( – 272 /30شمرمج٦م  ،)6595وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 287 /8شمرمج٦م .)76
( )532إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل إؾمدي ،أسمق حيٞمك اًمٙمقذمٟ .مزنؾ سمٖمداد ىمبؾ أن ُشمبٜمك .ىمٞمؾ :إٟمف أظمق حمٛمد سمـ ؾم٤ممل ،وىمٞمؾً :مٞمس سم٠مظمٞمف .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( – 98 /3شمرمج٦م .)447
( )533أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم اًمسٜمـ ( ،)1436أسمق قمبٞمد ذم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمسقخ (ُ )169مـ ـمرنؼ هِمٞمؿ سمٜمحقه.
( )534ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،ـمٚم٥م احلدن٨م
وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤م ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ ،وقمٛمر دهرا ،وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف
سم٤محلج ِ
قن
قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمدادُ .مقًمده سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ْ َ ُ
ضمبؾ سم٠مقمغم ُمٙم٦م .-اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 177 /11شمرمج٦م  ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 454 /8شمرمج٦م .)120( ) 535قمٛمرو سمـ دنٜم٤مر أسمق حمٛمد اجلٛمحل ُمقٓهؿ ،اعمٙمل ،إصمرم ،أطمد إقمالم ،وؿمٞمخ احلرم ذم زُم٤مٟمف ،ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ،وأئٛم٦م
آضمتٝم٤مد .طمدث قمٜمف اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م وهق أيمؼم ُمٜمف .وىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م :قمٛمر صم٘م٦م صم٘م٦م صم٘م٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( - 300 /5شمرمج٦م ،)114
وـمب٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( - 40 /8شمرمج٦م  - 2400ط :اخل٤مٟمجل).

إبطال الحيل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ()537
َ
َّ٤مر اًم َّٚمٞمْث ُّل(َ )536ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َن ِزندُُ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
(طمدََّّ َصمٜمل َأ ُسمق َص٤مًم ٍح َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم ُٙمُدََ ْنٛم ُّل َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َسم َّٙم ٌ
ِ
ِ
ِ
ِِ
هٞمام ا ْومتََهدََ ْت
احل ِس ِـ َ -ر ِ َ
هٞمام ُطمهدُُ و َد اهللَِّ َومهالَ ُضمٜمَ َ
َه٤مح َقم َٚمهٞمْ ِٝم َام وم َ
مح ُف اهللُِ -ذم َىم ْقًمف َ -قم َّز َو َضم َّؾَ ﴿ :ومه٢مِ ْن ظم ْٗمهتُ ُْؿ َأَّٓ ُن٘م َ
َقم ِـ ْ َ
سمِ ِف﴾(َ ،)538ىم َ٤ملَ :ذًمِ َؽ ِذم ْ
اخلُ ْٚم ِعِ ،إِ َذا َىم٤م ًَم ْ٧مَ :واهللِ َٓ َأ ْهمتَ َِس ُؾ ًَم َؽ ُِم ْـ َضمٜمََ٤م َسم ٍ٦م)(.)539
وهذا هق اًمذي ن١ميمد ُم٤م ىم٤مًمف اًمِم٤مومٕمل:
اًمٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من ومٞمف :ىم٤مل ،طمدصمٜم٤م *** وُم٤م ؾمقى ذاك وؾمقاس اًمِمٞم٤مـملم
ومبٕمد هذه أصم٤مر يمٚمٝم٤م شمتٙمٚمؿ وأٟم٧م ُمٓمٛمئـٕ :ن أُم٤مُمؽ قمٚمامء اعمسٚمٛملم يمٚمٝمؿ قمغم ومٝمؿ واطمد ،وم٤مًمذي نتخهبط
وم٤مدطم٤م ،أُم٤م أهؾ احلدن٨م ومٞمٛمِمقن قمغم إصمر،
قمٔمٞمام وضمر ًُم٤م ً
أُمرا ً
ذم اًمدنـ سمدون أصمر نتبٕمف وسمدون دًمٞمؾ ،هذا ارشمٙم٥م ً
يمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد وهق نتٛمثؾ ذم أسمٞم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م:
ٓ شمرهمبـ قمـ احلدن٨م وأهٚمف *** وم٤مًمرأي ًمٞمؾ واحلدن٨م هن٤مر
وًمرسمام ضمٝمؾ اًمٗمتك ؾمبؾ اهلدى *** واًمِمٛمس واضح٦م هل٤م أٟمقار
وم٤مٟمٔمر يمٞمػ ـمرن٘متٝمؿ ذم اًمٗمتقى ،نذيمر أن٤مت وإطم٤مدن٨م وأصم٤مر ،صمؿ نٗمتل وهق ُمٓمٛمئـ إمم أن هذا ُمراد اهلل،
وهذا ذع اهلل ،وٓ خيبط ظمبط قمِمقاء ذم دنـ اهلل :وًمذًمؽ وم٤معم١مًمػ أن ارشم٤مح سمٕمد ُم٤م ؾم٤مق أن٤مت ،ىمه٤مل :ومٝمهذه
أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ووم٘مٝم٤مء اعمسٚمٛملم ،نٛمِمقن قمغم دنـ وصمٞمؼ.
وأُم٤م اًمذي ظمبط هٙمذا ،وخيرص ذم دنـ اهلل وم٤مطمذره ،وم٢مٟمؽ ٓ شمٜمجق ،طمتك ًمق ىمٚم٧م :اًمِمٞمخ ومالن أومت٤مين ،وم٢مٟمؽ
ٓ شمٜمجق إٓ إذا اطمتٓم٧م ًمدنٜمؽ ،وم٤مًمٜم٤مس حيت٤مـمقن ُٕمر دٟمٞم٤مهؿ ،وٓ نْمٕمقن أُمقاهلؿ إٓ قمٜمد اعمتثب٧م اًمذي نٕمت٘مدون
وذم وأُملم ،واًمدنـ نتس٤مهٚمقن ومٞمف إٓ ُمـ رطمؿ اهلل!
أٟمف و

( )536مل أضمده.
( )537نزند سمـ إسمراهٞمؿ اًمتسؽمي ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمبٍميُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 77 /32شمرمج٦م .)6959
()538اًمب٘مرة.229 :
( )539أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه (ُ )478 /2مـ ـمرنؼ نزند سمـ إسمراهٞمؿ سمٜمحقه.

إبطال الحيل
ِ
ِ ِ
ِ
لمُُ ،م َقاومِ َ٘م ٌ٦م ُيم ُّٚم َٝم٤م عمَِ٤م ُأ ْٟم ِْز َل سمِ ِف ا ًْم ُ٘م ْرآ ُن ،خمُُ َ٤مًمِ َٗم ٌ٦م عمَِه٤م
لم َو ُوم َ٘م َٝم٤مء اعمُْ ْس ِٚم ِٛم َ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م َواًمتََّّ٤م َسم ِٕم َ
( َىم َ٤مل أسمق َقم ْبد اهللََِِّ :وم ِٝمذه َأ ْىم َق ُال َّ
اخل ْٚمع ا ًَّم ِ
َأ ْومتََك سمِ ِف اعمُْ ْٗمتِل ُِمٜمََ٤مومِٞم ٌ٦م ًَمف ،و َأو َضح َذًمِ َؽ وصححتْف اًمسٜمَّ ُ٦م ا ًَّمتِل َوم ِ ِ
ه٤مز ُه َر ُؾم ُ
هقل اهللِ -
هذي َأ َضم َ
َ٤مبَ ،و ْ ُ ُ
؛ت ا ًْمٙمتَ َ
َ ُ َ ْ َ
َ َ َّ َ ُ ُّ
َّ َ
َص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ.
ػ اًم َّٓمب٤معَ ،ىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق ا ًْم َ٘م ِ
ِ ِ
ِ ِ
٤مؾم ِؿ َقم ْب ُدُ اهللِ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َقم ْب ِد
قؾم َ
قؾم َ
ُ
َ
َّ ُ
ػ َن ْٕم ُ٘م ُ
قب ْسم ُـ ُن ُ
ُم ْـ َذًم َؽ َُم٤م َطمدََّّ َصمٜمل سمِف َأ ُسمق ُن ُ
ا ًْم َٕم ِز ِنز ا ًْم َب َٖم َِق ُّي(َ ،)540ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُقم َب ْٞمدُُ اهللِ ْسم ُـ ُقم َٛم َر ا ًْم َ٘م َق ِار ِنر ُّي(َ ،)541ىم َ٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمِل َقم ْبهدُُ إَ ْقم َ
هغم(َ )542قمه ْـ

ِ
ؾم ِٕم ٍ
ٞمد(َ )543قم ْـ َىمتََ٤م َد َةَ(َ )544قم ْـ ِقم ْٙم ِْر َُم َ٦م(َ )545قم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -أ َّن َمجِٞم َٚم َ٦م سمِٜمْ َْ٧م َؾم ُٚم َ
قل()546
َ
٤مس َ -ر َ

( ) 540قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ اعمرزسم٤من سمـ ؾم٤مسمقر سمـ ؿم٤مهٜمِم٤مه ،احل٤مومظ اإلُم ٤مم احلج٦م اعمٕمٛمرُ ،مسٜمد اًمٕمٍم ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمبٖمقي
إصؾ ،اًمبٖمدادي اًمدار واعمقًمد .أطمد إئٛم٦م اًمث٘م٤مت ،وص٤مطم٥م اعمس٤مئؾ قمـ أمحد .وًمد ؾمٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وُمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع
قمنمة وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( – 30 /2شمرمج٦م  ،)259وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 440 /14شمرمج٦م .)246
( ) 541قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر سمـ ُمٞم؛ة اجلِمٛملُ ،مقٓهؿ اًم٘مقارنري أسمق ؾمٕمٞمد اًمبٍمي ٟمزنؾ سمٖمداد .شمقذم سمبٖمداد نقم اجلٛمٕم٦م ًمثالث قمنمة ًمٞمٚم٦م
ظمٚم٧م ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئتلم وطماه ظمٚمؼ يمثػم ودومـ سمٕمسٙمر اعمٝمدي ظم٤مرج اًمثالصم٦م إسمقاب وهق نقم شمقذم سمـ أرسمع
وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 130 /19شمرمج٦م  ،)3669وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 442 /11شمرمج٦م .)102
( ) 542قمبد إقمغم سمـ قمبد إقمغم سمـ حمٛمد ،وىمٞمؾ :سمـ ذاطمٞمؾ اًمس٤مُمل اًم٘مرر اًمبٍمي ُمـ سمٜمك ؾم٤مُم٦م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م يمٜمٞمتف أسمق حمٛمد وًم٘مبف
أسمق مه٤مم ويم٤من نٖمْم٥م ُمٜمف .صدوق ىمقي احلدن٨مً ،مٙمٜمف ر ُمل سم٤مًم٘مدر .شمقذم ذم ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م شمسع وصمامٟملم وُمئ٦م ،وًمف ٟمحق ُمـ ؾمبٕملم ؾمٜم٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 359 /16شمرمج٦م  ،)3687وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 242 /9شمرمج٦م .)69
( ) 543ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،قم٤ممل أهؾ اًمبٍمة ،وأول ُمـ صٜمػ اًمسٜمـ اًمٜمبقن٦م ،أسمق اًمٜما سمـ ُمٝمران اًمٕمدويُ ،مقٓهؿ اًمبٍمي.
طمدث قمـ احلسـ ،وحمٛمد سمـ ؾمػمنـ ،وأيب رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ،واًمٜما سمـ أٟمس وقمبد اهلل اًمداٟم٤مج ،وىمت٤مدة ،وأيب ٟماة اًمٕمبدي ،وُمٓمر
اًمقراق ،وظمٚمؼ ؾمقاهؿ .ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف عم٤م ؿم٤مخ .وأيمؼم ؿمٞمخ ًمف هق أسمق رضم٤مء .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م ومخسلم وُمئ٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 5 /11شمرمج٦م  ،)2327وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 413 /6شمرمج٦م .)170
( ) 544ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ ىمت٤مدة سمـ قمزنز ،وىمٞمؾ :ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م سمـ قمٙم٤مسم٦م ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ىمدوة اعمٗم؛نـ واعمحدصملم أسمق اخلٓم٤مب اًمسدود
اًمبٍمي اًمانر إيمٛمف ،وؾمدوس :هق اسمـ ؿمٞمب٤من سمـ ذهؾ سمـ صمٕمٚمب ٦م ُمـ سمٙمر سمـ وائؾ .يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ ،وممـ ناب سمف اعمثؾ ذم ىمقة
احلٗمظ .يم٤من ن٘مقل :ن٘مقلُ :م٤م ذم اًم٘مرآن آن٦م إٓ وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ،وقمٜمف ىم٤ملُ :م٤م ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمئ٤م إٓ وطمٗمٔمتفُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة وُمئ٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 498 /23شمرمج٦م  ،)4848وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 269 /5شمرمج٦م .)132
( ) 545قمٙمرُم٦م اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،اعمٗم؛ ،أسمق قمبد اهلل اًم٘مررُ ،مقٓهؿ ،اعمدين ،اًمؼمسمري إصؾ .ىمٞمؾ :يم٤من حلّملم سمـ أيب احلر اًمٕمٜمؼمي ،ومقهبف
ٓسمـ قمب٤مس .يم٤من ن٘مقل :ن٘مقل :ـمٚمب٧م اًمٕمٚمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ،ويمٜم٧م أومتل سم٤مًمب٤مب ،واسمـ قمب٤مس ذم اًمدار .ىم٤مل ىمت٤مدة :أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤محلالل
واحلرام احلسـ ،وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤معمٜم٤مؾمؽ قمٓم٤مء ،وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمتٗمسػم قمٙمرُم٦مُ .م٤مت سم٤معمدنٜم٦م ؾمٜم٦م مخس وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( – 264 /20شمرمج٦م  ،)4009وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 12 /5شمرمج٦م .)9

إبطال الحيل
ِ
َ٧م اًمٜمََّّبِل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ -وم َ٘م٤م ًَم ْ٧م :واهللِ ُم٤م َأ ْقمتِ٥م َقم َغم َصم٤مسمِ ٍ
َأ َشم ِ
٧م(ِ )547ذم ِد ٍ
هر
ُ
َّ َ
نـ َوَٓ ُظم ُٚم ٍؼَ ،و ًَمٙمٜمِِّّل َأ ْيم َْر ُه ا ًْم ُٙم ْٗم َ
َ َ
ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِذم ِ
هؿَ ،ومه َ٠م َُم َر ُه
اإل ْؾمالَ ِمَ َٓ ،أـمٞم ُ٘م ُف ُسم ْٖم ًْْم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َهل َ٤م َٟم َِب ُّل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ « :شم َُر ِّدن َـ إِ ًَمٞمف َطمدن َ٘متَ ُف؟شَ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَٟ :م َٕم ْ
َر ُؾم ُ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -أ ْن َن ْ٠م ُظم َذ َُم٤م َؾم َ
٤مق َوَٓ َن ْز َدا ُد)(.)548

هذا احلدن٨م هق إصؾ ذم سم٤مب اخلٚمع ،وهق طمدن٨م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس -ريض اهلل قمٜمف -اًمذي هق ُمـ
أهؾ اجلٜم٦م ىمٓم ًٕم٤مٕ :ن اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؿمٝمد أٟمف ُمـ أهؾ اجلٜم٦م( ،)549وههق ظمٓمٞمه٥م اًمٜمبهل -قمٚمٞمهف
اًمّمالة واًمسالم.
وهذا ندل قمغم أن اخلٚمع ًمٞمس قمٞمبً٤م ذم اًمرضمؾ إذا يمرهتف اعمرأة :وم٢من صم٤مسمتًً٤م ُمـ ظمٞم٤مر اعمسٚمٛملم ،وهق ُمـ أهؾ اجلٜم٦م
ويمرهتف اعمرأة ،وىم٤مًم٧مُ :م٤م أيمره قمٚمٞمف ُم٤م ظمٚمؼ وٓ دنـ ،وىمٓم ًٕم٤م أن صم٤مسمتًً٤م ٓ ن١مظمذ قمٚمٞمف ٓ ظمٚمؼ وٓ دنـ ،وًمٙمـ يمرهتف
سمٖمْم٤م ،واعمرأة سمنم ،وُمع ذًمؽ ُم٤م أهؿ
يمراه٦م ٟمٗمسٞم٦م ،ىم٤مًم٧م :إين رأنتف سملم اًمرضم٤مل ويمرهتف ،وأٟم٤م ٓ أـمٞمؼ اًمٕمٞمش ُمٕمف ً
صم٤مسمتًً٤م أن اعمرأة أطمبتف أو سمٖمْمتف ،يمام ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٕيب ُمرنؿ احلٜمٗمل(ُ- )550مـ أهؾ اًمٞمامُم٦م ،وهق اًمذي ىمتؾ

( ) 546مجٞمٚم٦م سمٜم٧م أيب سمـ ؾمٚمقل ،اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس ،وهل اًمت ل ظم٤مًمٕمتف وردت قمٚمٞمف طمدن٘متف .يمٜم٤مه٤م اسمـ اعمسٞم٥م أم مجٞمؾ .اٟمٔمر:
وإؾمد ( – 52 /7شمرمج٦م .)6813
آؾمتٞمٕم٤مب( :ص – 881 :شمرمج٦م ،)3247
ْ
(َ )547صم٤مسمِ ِ
س ْسم ِـ َؿم َّام ٍ
٧م ْسم ِـ َىم ْٞم ِ
ـملء .نٙمٜمك أسم٤م حمٛمد .ويم٤من ظمٓمٞم٥م إٟمّم٤مر ،ون٘م٤مل ًمف:
س سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ إهمر ،وأُمف اُمرأة ُمـ ّ
ظمٓمٞم٥م رؾمقل اهلل –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد .وىمتؾ نقم اًمٞمامُم٦م ؿمٝمٞمدا ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر –ريض اهلل
قمٜمٝمؿ أمجٕملم .-اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 101 :شمرمج٦م  ،)253وإؾمد ( – 451 /1شمرمج٦م .)569
( ) 548صحٞمح :أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ( ،)541/211/24( ،)11834اًمبٞمٝم٘مل (ُ )14619مـ ـمرنؼ قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر
اًم٘مقارنري سمف.
أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب اعمختٚمٕم٦م شم٠مظمذ ُم٤م أقمٓم٤مه٤م (ُ ) 2056مـ ـمرنؼ قمبد إقمغم سمف ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف :صحٞمح.
أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب اخلٚمع ويمٞمػ اًمٓمالق ومٞمف (ُ )5273مـ ـمرنؼ قمٙمرُم٦م سمٜمحقه.
(ُ ) 549متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمبقة ذم اإلؾمالم ( ،) 3613وُمسٚمؿ :يمت٤مب اإلنامن ،سم٤مب خم٤موم٦م اعم١مُمـ أن
حيبط قمٛمٚمف (ُ )119مـ طمدن٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.
( ) 550إن٤مس سمـ صبٞمح سمـ اعمحرش سمـ قمبد قمٛمرو احلٜمٗمل .نٙمٜمك أسم٤م ُمرنؿ .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من ُمـ أصح٤مب ُمسٞمٚمٛم٦م صمؿ شم٤مب وطمسـ إؾمالُمف
ووزم ىمْم٤مء اًمبٍمة ذم زُمـ قمٛمر .اٟمٔمر :اإلص٤مسم٦م ( – 223 /1شمرمج٦م .)502
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سمٖمْمه٤م ،وٓ أطمبهؽ طمتهك حته٥م
زند سمـ اخلٓم٤مب( ،)551ويم٤من ىمد ارشمد صمؿ أؾمٚمؿ :واهلل ن٤م أسم٤م ُمرنؿ إين ُم٤م أـمٞم٘مؽ ً
إرض اًمدم ،وُمٕمروف أن إرض ٓ حت٥م اًمدم :وًمذًمؽ جيٛمد اًمدم وٓ شمنمسمف إرض ،وم٘م٤مل ًمف أسمق ُمرنؿ :ن٤م أُمػم
اعم١مُمٜملم سمٖمْمؽ إن٤مي نٛمٜمٕمٜمل طم٘مل أو شمٔمٚمٛمٜمل؟ ىم٤مل ،ٓ :وم٘م٤مل :إٟمام ن٠مؾمػ قمغم احل٥م اًمٜمس٤مء.
وم٤معمرأة هل اًمتل شم٠مؾمػ وشم٘مقل ٓ :أطمبٜملً ،مٙمـ اًمرضمؾ مل ن٘مؾ :يمٞمػ ٓ حتبٜمل ن٤م أسم٤م طمٗمص؟! صمؿ ىمه٤مل ًمٕمٛمهر:
قمكم أن اهلل أيمرم زندًً ا قمغم ندي ،ومل ْيٜمل قمغم نده ،أيً :مق ىمتٚمٜمل زند يمٜم٧م ُمـ أهؾ اًمٜم٤مرً ،مٙمـ أٟم٤م ىمدََّّ ُم٧م زندًً ا
أشمٜم٘مؿ َّ
إمم اجلٜم٦م.
وم٤معم٘مّمقد إن صم٤مسمتًً٤م مل أؾمػ أن اًمزوضم٦م مل حتبف ،وإُم٤م أن نٓمٚم٘مٝم٤م وحيتس٥م اعمٝمر ونرزىمف اهلل ،وإُم٤م أن نٓمٚم٥م سمٕمض
اعمٝمر ونستٕملم سمف قمغم اًمزواج ُمـ أظمرى ،واحلٛمد هللُ ،م٤م ذقمف اهلل إٓ ٕن ومٞمف ظمػم.
يب اعمٜم٤مومؼً ،مٙمٜمٝم٤م ُم١مُمٜمه٦م :وًمهذًمؽ ىم٤مًمه٧م :نه٤م
ومجٞمٚم٦م هذه سمٜم٧م ؾمٚمقل ،وؾمٚمقل أُمٝم٤م ،وهل أظم٧م قمبد اهلل سمـ ُأ َ ٍّ
رؾمقل اهلل أيمره اًمٙمٗمر ذم اإلؾمالم ،أي :أيمره أن حيٛمٚمٜمل هذا اًمبٖمض ًمث٤مسم٧م قمغم رء ٓ أرنده ،ومٚمذًمؽ أُمره٤م اًمٜمبل
اعمٝمر طمدن٘م ً٦م ىمد أُمٝمره٤م صم٤مسم٧م -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،هذا هق إصؾ.
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن شمرد احلدن٘م٦م ،ويم٤من ُِ
احل ِدن َ٘م َ٦م َو َـم ِّٚم ْ٘م َٝم٤م َشم ْٓم ِٚمٞم َ٘م ً٦مش( ،)552ومٝمذا هق إصؾ ذم سم٤مب اخلٚمع ،ونهدل قمهغم
وذم روان٦م أٟمف ىم٤مل ًمث٤مسم٧مُ « :ظمذ ْ َ
ُمنموقمٞم٦م اخلٚمع ذم سم٤مب ُمٕملم ،ومل نٗمتح هل١مٓء اعمحت٤مًملم.

أؾمـ ُمـ قمٛمر ،وأؾمٚمؿ ىمبٚمف ،وؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد،
( )551زند سمـ اخلٓم٤مب سمـ ٟمٗمٞمؾ اًمٕمدوي .أُمف أؾمامء سمٜم٧م وه٥م ُمـ سمٜمل أؾمد ،ويم٤من
َّ
واؾمتِمٝمد سم٤مًمٞمامُم٦م .ويم٤مٟم٧م ران٦م اعمسٚمٛملم ُمٕمف ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر .وطمزن قمٚمٞمف قمٛمر طمزٟم٤م ؿمدندا وعم٤م ُىمتؾ :ىم٤مل قمٛمر:
ؾمب٘مٜمل إمم احلسٜمٞملم أؾمٚمؿ ىمبكم واؾمتِمٝمد ىمبكم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 241 :شمرمج٦م  ،)799واإلص٤مسم٦م ( – 604 /2شمرمج٦م .)2899
( )552ؾمبؼ خترجيف.
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ِ
ِ
ِ
ىم٤مل أسمق قمبد اهللَ ( :وم َٝم َذا ْ
٥م إِ ًَمٞمْ ِف ُوم َ٘م َٝم٤م ُء إُ َُّم ِ٦مَٟ َٓ ،م ْٕم َٚم ُؿ ًَم ُف َو ْضم ًٝم٤م
اًمسٜمَّ ُ٦مَ ،و َذ َه َ
اخلُ ْٚم ُع ا ًَّمذي َٟم ََز َل سمِف ا ًْم ُ٘م ْرآ ُن َو َضم٤م َء ْت سمِف ُّ
ِ
هل ُو ُىمهق ُع اًمٜمِّ َٗم ِ
ف َوَٓ ُن ْستَ ْٕم َٛم َؾ إَِّٓ ِقمٜمْْدََ إَ ْؾمبَ ِ
هز َو َضم َّ
ه٤مر
ٍم َ
٤مب ا ًَّمتِل َذ َيم ََر َهه٤م اهللُ َ -قم َّ
جي ُ
هؾَ ،وه َ
َػم َه َذاَ ،وَٓ َ ُ
قز َأ ْن ُن ْ َ
َهم ْ َ
ول سمِ ِ
اًمِم َ٘م ِ
اخلَ ِدن َٕم ِ٦م َواعمُْٛم َٙمَه٤مر ِةَ ،وا ًْم ُٕمهدُُ ِ
هف إِ َمم َهم ْ ِ
َوا ًْمبُ ْٖم ِ
٤مق َو َُم ْٕم ِّمٞمَ ِ٦م اهللِ َ -شمبَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤مممً َٓ ،مِ ْٚم ِحٞم َٚم ِ٦م َواعمُْ َخ٤م ًَم َٗم ِ٦م َو ْ
ْض َو ِّ
هػم
َ َ
ِ ِ
ِضمٝمتِ ِف ،وو ْض ِٕم ِف ِذم َهم ِ ِ ِ ِ ِ
٤مضم ِ٦م إِ ًَم ْٞم ِف).
احل َ
َ َ َ
َػم َُم ْقضٕمف ا ًَّمذي َأ َرا َد اهللُ ًَم ُفَ ،و َوم َس َح سمِف قمٜمْْدََ ْ َ
ْ
هذه اًم٘م٤مقمدة شمٓمب٘مٝم٤م ذم يمؾ ُمس٠مًم٦م ،وم٢مذا دظمٚمقا ُمـ سم٤مب مل نٗمتحف اهلل هلؿ وم٤مقمٚمؿ أهنؿ حمت٤مًمقن ،وإذا أفمٝمروا اًمبٞمع
وهؿ ٓ نرندوٟمف ،أو أفمٝمروا اًمنميم٦م وهؿ ٓ نرندوهن٤م وإٟمام نتقصٚمقن هب٤م إمم رء آظمر ،ومٝمؿ حمت٤مًمقن ،طمتك شمدظمؾ
ُمـ اًمب٤مب اًمذي ومتحف اهلل ًمؽ ،واًمب٤مب اعمٖمٚمؼ قمٚمٞمؽ ٓ شمٗمتحفٕ :ن اهلل ًمف احلٙمٛم٦م اًمب٤مًمٖم٦م ذم يمؾ ُم٤م أُمهر -ؾمهبح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم.
ه٦م َقم ْ٘م ِ
ذن َٓم ِ
ِ ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ ًمِ َز ْو َضمتِ ِف َأ ْن َشمٜمْ َْخ ِٚم َع ُِمٜمْ ُفَ ،و َأ ْن َشم ْٗمتَ َِدي ُِمٜمْ ُف َٟم ْٗم َس َٝم٤م َقم َغم َ ِ
هد
َ
(و َُم٤م َفمٜمُّ َُّؽ سمِف إِ َذا َيمَ٤م َن سمِدْْ ُء اعمَْ ْس َ٠م ًَم٦م ُم َـ َّ
اًمٜمِّ َٙم ِ
َ٤مح َسمٞمْٜمَ ُٝم َام َسم ْٕمدُُ ).
قمٙمس اعمس٠مًم٦م ،وم٤مًمذي نٓم٤مًم٥م سم٤مخلٚمع هق اًمزوج اًمذي ٟمقى اًمرضمؾ اًم٘متؾ ،ونرند أن نؼمأ ُمـ اًمٓمالقُ ،مع أن ٓ
نٙمقن إٓ إذا ـم٤مًمب٧م سمف اعمرأة ،ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أهنؿ حمت٤مًمقن قمغم دنـ اهلل ،وأن هذه خم٤مدقم٦م وممٙم٤مرة.
اخل ْٚمع ِذم َهم ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
اؾمتَ ْٕم َٛم َٚم ُف ِذم َهم ْ ِ
َػم َُم٤م
( َوم٢مِ َّن َه َذا مم َّ٤م َٓ َظم َٗم٤م َء َقم َغم َأ ْه ِؾ ا ًْم َٕم ْ٘م ِؾ ِذم ُىمبْحف َو َوم َس٤مدهَ ،وم٢مِ َّٟم ُف َو َض َع ْ ُ َ
َػم َُم ْقضٕمفَ ،و ْ
ْ
هفَ ،يمَ٤م ًَّم ِ
هر سمِٛم ْٓم َٚمبِ ِ
ِ ِ ِ
ققم ِفَ ،ومّم٤مر ُم٤م َومٕم َٚمف ِذم ا ًْم ُ٘مر ِ ِ
َ٤مح سمِق ُىم ِ
ِ
هذي َأ َرا َد
َ َ َ َ ُ
ذ َط َأ ْن ًْم٤م َقم ْ٘مدََ اًمٜمِّ َٙم ِ ُ
ب ُم ْـ َُم ْ٘مّمده َواًم َّٔم َٗم ِ َ
ْ
َأ َُم َر اهللُ سمِفَ ،و َ َ
لم سمِحدُُ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َُم ْ ِ
هز
ود اهللِ َ -قم َّ
٥م َُم ْٖم ِْر ًسم٤مَ ،وم ُٙم َّٚم َام ْاز َدا َد ِذم َؾم ْٕم ِٞمف َضم ْٝمدًً ا ْاز َدا َد ُم ْـ َفمٜمِِّّف ُسم ْٕمدًً اَ ،و ُه َق ِذم َذًم َؽ ُم َـ اعمُْتَالََقمبِ َ ُ
نم ًىم٤م َوم َذ َه َ
لم سمِآ َن٤مشمِ ِف).
َو َضم َّؾَ ،واعمُْ ْستَ َِٝمٞمٜمِ َ

هذا ُمـ آؾمتٝمزاء سمآن٤مت اهلل :وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل -قمز وضمؾ -ذم آن٦م اًمٓمالقَ ﴿ :وإِ َذا َـم َّٚم ْ٘متُ ُُؿ اًمٜمِّ َِّس٤م َء َومبَ َٚم ْٖم َـ َأ َضم َٚم ُٝم َّـ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ض ًارا ًمِتَ ْٕمتََدُُ وا َو َُم ْـ َن ْٗم َٕم ْؾ َذًمِ َؽ َوم َ٘مدْْ َفم َٚم َؿ َٟم ْٗم َسه ُف َوَٓ
قه َّـ سمِ َٛم ْٕم ُروف َوَٓ ُمت ْس ُٙم ُ
رس ُطم ُ
َوم َ٠م ُْمس ُٙم ُ
ُقه َّـ َ
ُقه َّـ سمِ َٛم ْٕم ُروف َأ ْو َ ِّ
َّخ ُذوا آن ِ
َشمتَّ ِ
٤مت اهللَِّ ُه ُز ًوا﴾ .
َ
( )553

ومسٛمك اهلل -قمز وضمؾ -اًمتالقم٥م سم٤مًمٓمالق ُمـ آؾمتٝمزاء سمآن٤مت اهلل ،يمذًمؽ اًمتالقم٥م سم٤مخلٚمع واًمبٞمع واًمٕم٘مقد،
وهذا ُمـ إدًم٦م قمغم إسمٓم٤مل احلٞمؾ.

()553اًمب٘مرة.231 :
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محَدََ َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق إَ ْطم َق ِ
صَ ،ىم َ٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمهق ُطم َذ ْن َٗمه َ٦م
( َوم َ٘مدْْ َطمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
ِ
احل َس ْ ِ
احل َس ْ ِ
لم َقمبْدُُ ا ًْمبَ ِ٤مىمل ْسم ُـ َىم٤مٟمِ ٍع َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َح ُ
لم ْسم ِـ َـم ْر َظمه٤م َن،
٤مق ْسم ُـ ِ ْ
محْدََ ا َن ا ًْمبَ ْج ُّكمَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ْ ُ
ُْ
ِ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُطم َذ ْن َٗم َ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗمٞمَ٤م ُن اًمثَّ ْق ِر ُّي َ ،قم ْـ َأ ِيب إِ ْؾم َح َ
قؾمك
٤مق َ ،قم ْـ َأ ِيب َسم ْر َد َة َ ،قم ْـ َأسمِٞمف َأ ِيب ُُم َ
قل اهللِ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿُ« :م٤م سم ُ٤مل َأ ْىمقا ٍم ن ْٚمٕمبق َن سمِحدُُ ِ
ِ
يض اهللَُّ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ود اهللَِّ َو َن ْستَ ْٝم ِز ُئُق َن سمِآ َن٤مشمِ ِف،
ُ
ُ َ َُ
ْ َ َ َ َ َ
َ
 َر َ()554

َو َطمهدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمهق

( )555

( )556

( )557

( )558

( )559

ِ
ِ
ِ
اضم ْٕمتُ ُِؽش ).
اضم ْٕمتُُؽَ ،ـم َّٚم ْ٘متُُؽ َر َ
َظم٤م ًَم ْٕمتُُؽ َر َ
( )560

(ُ ) 554مقؾمك سمـ ُمسٕمقد أسمق طمذنٗم٦م اًمٜمٝمدي اًمبٍم ي .اعمحدث احل٤مومظ اًمّمدوق .وًمد ذم طمدود اًمثالصملم وُمئ٦م ،وُم٤مت ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م
قمنمنـ وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 145 /29شمرمج٦م  ،)6300وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 137 /10شمرمج٦م .)19
( ) 555قمبد اًمب٤مىمل سمـ ىم٤مٟمع سمـ ُمرزوق سمـ واصمؼ ،اًم٘م٤ميض أسمق احلسلم إُمقي ُمقٓهؿ .اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمب٤مرع اًمّمدوق .يم٤من واؾمع اًمرطمٚم٦م يمثػم
احلدن٨م سمّمػما سمف .وًمد ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وُمئتلم ،وشمقذم ذم ؿمقال ؾمٜم٦م إطمدى ومخسلم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد (– 375 /12
شمرمج٦م  ،)5728وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 526 /15شمرمج٦م .)303
( ) 556ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُم؛وق اًمثقري أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُم٤مم احلٗم٤مظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ذم زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم،
وُم٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 154 /11شمرمج٦م  ،)2407وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 229 /7شمرمج٦م
.)82
( ) 557ؾمٚمٞمامن سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ،واؾمٛمف ومػموز ،ون٘م٤مل :ظم٤مىم٤من ،ون٘م ٤مل :قمٛمرو .أسمق إؾمح٤مق اًمِمٞمب٤مين ،اًمٙمقذمُ ،مقمم سمٜمل ؿمٞمب٤من سمـ صمٕمٚمب٦م ،وىمٞمؾ:
ُمقمم قمبد اهلل سمـ قمب٤مس واًمّمحٞمح إول .وًمد ذم أن٤مم اًمّمح٤مسم٦م :يم٤مسمـ قمٛمر ،وضم٤مسمر ،وحلؼ قمبد اهلل سمـ أسمك أورم وؾمٛمع ُمٜمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م
شمسع وصمالصملم
وُم٤مئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 444 /11شمرمج٦م  ،)2525وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 193 /6شمرمج٦م .)91
( ) 558أسمق سمردة سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري .اؾمٛمف احل٤مرث ،ون٘م٤مل :قم٤مُمر سمـ قمبد اهلل سمـ ىمٞمس ،ون٘م٤مل :اؾمٛمف يمٜمٞمتف ،شم٤مسمٕمل وم٘مٞمف ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م،
ووزم اًم٘مْم٤مء هب٤م ،ومٕمزًمف احلج٤مج وومم ُمٙم٤مٟمف اظم٤مه أسم٤م سمٙمرُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 66 /33شمرمج٦م .)7220
( ) 559قمبد اهلل سمـ ىمٞمس سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ طمْم٤مر سمـ طمرب سمـ قم٤مُمر سمـ همٜمؿ سمـ سمٙمر سمـ قم٤مُمر سمـ قمذر سمـ وائؾ سمـ ٟم٤مضمٞم٦م سمـ اجلامهر سمـ إؿمٕمر أسمق
ُمقؾمك إؿمٕمريُ .مِمٝمقر سم٤مؾمٛمف ويمٜمٞمتف ُمٕم٤م وأُمف فمبٞم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمؽ أؾمٚمٛم٧م وُم٤مشم٧م سم٤معمدنٜم٦م ويم٤من هق ؾمٙمـ اًمرُمٚم٦م وطم٤مًمػ ؾمٕمٞمد
سمـ ا ًمٕم٤مص صمؿ أؾمٚمؿ وه٤مضمر إمم احلبِم٦م .يم٤من طمسـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن .ؿمٝمد ومتقح اًمِم٤مم وووم٤مة أيب قمبٞمدة واؾمتٕمٛمٚمف قمٛمر قمغم إُمرة اًمبٍمة
سمٕمد أن قمزل اعمٖمػمة وهق اًمذي اومتتح إهقازُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخسلم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 851 :شمرمج٦م  ،)3137واإلص٤مسم٦م (– 211 /4
شمرمج٦م .)4901
( )560طمسـ :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل (ُ ،)14675مٕمجؿ اًمِمٞمقخ ًمٚمّمٞمداوي (ُ )140مـ ـمرنؼ أيب طمذنٗم٦م ،دون ىمقًمفَ :و َن ْس َت ْٝم ِز ُئ َ
قن سمِ َآن٤مشمِ ِف  ،ىم٤مل
إًمب٤مين ذم حت٘مٞمؼ يمت٤مب صٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمستٗمتل  :28/1طمسـ.
أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب طمدن٨م ؾمقند سمـ ؾمٕمٞمد (ُ ) 2017مـ ـمرنؼ ؾمٗمٞم٤من سمٜمحقه .

إبطال الحيل
هذا شمٗمسػم أن٦م ،وهذا اؾمتٝمزاء سمآن٤مت اهلل ،وم٤مهلل -قمز وضمؾ -ضمٕمؾ اخلٚمع واًمرضمٕم٦م واًمٓمالق ذم أطمقال ُمٕمٞمٜم٦م.
ِِ
ِ
ِ
ٞمؿ ْسم ُـ َه٤مٟمِ ٍئ َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُطم َذ ْن َٗم َ٦م َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗمٞمَ٤م ُن َقمه ْـ
َ
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َ٘م٤ميض اعمُْ َح٤مُم ُّكم َىم٤م َلَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْسم َراه ُ
قل اهللِ -ص َّغم اهللَُّ َقم َٚمٞم ِ
ِ
هف َو َؾمه َّٚم َؿَُ « :مه٤م َسم ُ
يض اهللُ ُقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َأ ِيب إِ ْؾم َح َ
ه٤مل
ْ
َ
٤مقَ ،قم ْـ َأ ِيب َسم ْر َد َة َقم ْـ َأ ِيب ُُم َ
قؾمك َ -ر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اضم ْٕمتُ ُِؽش).
اضم ْٕمتُُؽَ ،ـم َّٚم ْ٘متُُؽ َر َ
َأ ْىم َقا ٍم َن ْٚم َٕم ُبق َن سمِ ُحدُُ ود اهللَِِ ،ـم َّٚم ْ٘متُُؽ َر َ
( )562

( )561

َ٤مح ا ًْم َق ِاىم ِع سمِ َٕم ْ٘م ٍد َ ِ
لم َه َذا ْ
اخلُ ْٚم ِع َواًمٜمِّ َٙم ِ
لم َُم ْـ َشم ََز َّو َج ا ُْم َر َأ ًة َقم َغم
ذن َٓمتَ ُفَ ،و َسم ْ َ
(و َُم٤م ا ًْم َٗم ْر ُق َسم ِ َ
ىم٤مل أسمق قمبد اهلل -رمحف اهللَ :
قل ِهب٤مَ ،ومتَٕمقد إِ َمم َزو ٍج َيمَ٤م َن َهل٤م؟ وه َذا اعمُْح ِّٚم ُؾ واعمُْح َّٚم ُؾ ًَمف اًم َّٚم َذ ِ
ذن َٓم ِ٦م َأ ْن ُن َٓم ِّٚم َ٘م َٝم٤م َسم ْٕمدََ اًمدُُّّ ُظم ِ
َ ِ
ان ًَم َٕمهٜمَ ُٝم َام َر ُؾم ُ
هقل اهللِ -
َ َ َ
ُ
َ َ َ
ْ
ُ ُ
َ
َص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ).
هذا صحٞمح ،يمؾ احلٞمؾُ :م٤م اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمتحٚمٞمؾ؟ أيمثر ُم٤م شمسٛمع اًمذنـ جيٞمزون احلٞمؾ ذم اًمبٜمقك وهمػمه٤م،
ن٘مقًمقن :اًمّمقرة صحٞمح٦مٕ :ن ومٞمٝم٤م متٚمؽ وىمبض ،وصقرة ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ صحٞمح٦مٕ :ن ومٞمٝم٤م وزم وؿمٝمقد ،ويمؾ
اًمنموط.
ومٚمذًمؽ هٜم٤م ن٘مقلُ :م٤م اًمٗمرق سملم هذه اًمّمقرة وٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ؟ ٓ ومرق ،ومٜمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح سمنمط اًمٓمالق،
طمتك حتؾ ًمألول ،وه ٜم٤م ظمٚمع سمنمط إقم٤مدة اًمٜمٙم٤مح ُمـ ضمدند طمتك شمٜمٗمؽ اًمٞمٛملمٟ ،مٗمس اًمٓمرن٘م٦م شمالقم٥م سمحدود اهلل.
وٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ ومٞمف أطم٤مدن٨م شمٚمٕمـ اعمحٚمؾ واعمحٚمؾ ًمف  ،سمؾ ىم٤مل قمٛمر ٓ :أوشمك هبؿ إٓ ضمٚمدهتؿ أو رمجهتٝمؿ،
( )563

ٟمٙم٤مطم٤م ،سمؾ شمالقمبً٤م ،ونٙمقن ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -هق احلرام سمٕمٞمٜمف ،وؿمٞمخ اإلؾمالم
ومٙم٤مٟمقا ٓ نٕمتؼمون هذا
ً
ًمف اًمٙمت٤مب اًمٜمٗمٞمس اؾمٛمف (سمٞم٤من اًمدًمٞمؾ ذم إسمٓم٤مل ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ) ،واًمٙمت٤مب أصٚمف ذم إسمٓم٤مل ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمهؾ ،وًمٙمهـ

( )561احلسلم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أسم٤من ،أسمق قمبد اهلل اًمْمبل اًمبٖمدادي اعمح٤مُمكم .اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمحدث
اًمث٘م٦مُ ،مسٜمد اًمقىم٧مُ .مقًمده ذم أول ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئتلم ،وووم٤مشمف ؾمٜم٦م صمالصملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (– 258 /15
شمرمج٦م .)110
( ) 562إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مٟمئ أسمق إؾمح٤مق اًمٜمٞمس٤مسمقريٟ .م٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد ُمس٤مئؾ يمثػمة .ويم٤من ورقم٤م ص٤محل٤م صبقرا قمغم اًمٗم٘مر .ويم٤من أمحد ن٘مقل:
إن يم٤من ذم اًمبٚمد رضمؾ ُمـ إسمدال :وم٠مسمق إؾمح٤مق اًمٜمٞمس٤مسمقري .واظمتٗمل اإلُم٤مم أمحد ذم سمٞمتف أن٤مم اًمقاصمؼ .وًمد سمٕمد اًمثامٟملم وُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م
مخس وؾمتلم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( – 252 /1شمرمج٦م  ،)105و ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( – 17 /13شمرمج٦م .)10
( )563صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 660أسمق داود :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ذم اًمتحٚمٞمؾ ( ،) 2076اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم
اعمحؾ واعمحٚمؾ ًمف ( ،)1119اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اعمحٚمؾ واعمحٚمؾ ًمف (ُ ) 1935مـ طمدن٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم
صحٞمح أيب داود :صحٞمح.

إبطال الحيل
ضمٕمؾ ٟمّمٗمف أو أيمثر ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ قمٛمق ًُم٤م ،وٟم٘مؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمالم ممـ ٟمسٛمٕمف اًمٞمقم ٓسمـ سمٓم٦م وهمػمه ،ومجع ومٞمهف
آصم٤مرا ،وؾم٤مق إسمٓم٤مل احلٞمؾ ُمـ قمنمات إدًم٦م ،وذيمر ؾمد اًمذراع ،وذيمر أؿمٞم٤مء ٟمٗمٞمس٦م ضمدًًّّ ا ،يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  :إٟمف
ً
()564

حترنرا سم٤مًم ًٖمً٤م.
طمرر هذا اًمٙمت٤مب
ً
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :إن ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ شمسب٥م قمغم اإلؾمالم وٟمبل اإلؾمالم سم٤مًمس٥م واًمِمتؿ ،وم٘م٤مل :إن اًمٜمّم٤مرى
قمٜمدٟم٤م ذم دُمِمؼ عم٤م رأوا ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ ىمد اٟمتنم ونٗمتل سمف اعمٗمتقن ذم زُم٤مهنؿ ،وم٘م٤مل اًمٜمّم٤مرى ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م :إن
ٟمبل اعمسٚمٛملم ن٠مُمر أطمدهؿ إذا ـمٚمؼ اُمرأشمف أن نبح٨م قمٛمـ نزين هب٤م طمتك حتؾ ًمف! ومٝمذه اًمّمقرة اًمتل أُم٤مُمٝمؿً ،مٙمٜمٝمؿ
اومؽموا قمغم ٟمبل اإلؾمالم ،واًمسب٥م هؿ أهؾ احلٞمؾ.
يمام ن٘مقًمقن اًمٞمقم سمٕمض آىمتّم٤مدنلم اًمٜمّم٤مرى :إن اعمسٚمٛملم خي٤مدقمقن رهبؿ أيمثر مم٤م ٟمخ٤مدع اًم٘مْم٤مة! وىم٤مل :إن
أنْم٤م ص٤مر هلؿ ُمدظمؾ قمغم أهؾ اًمسٜم٦م ،وم٘م٤مًمقا :ن٤م قمج ًب٤م ن٤م أهؾ اًمسٜم٦م شمٕمٞمبقن قمٚمٞمٜم٤م ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م ،وقمٜمديمؿ ُم٤م
اًمراومْم٦م ً
هق أظمب٨م ُمـ اعمتٕم٦م وهق اًمتحٚمٞمؾ! ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وصدىم٧م اًمراومْم٦م وهؿ أهؾ يمذب وومجقرً ،مٙمـ صهدىمقا
ذم هذا ،ومٜمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ أسمِمع وأظمب٨م ُمـ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م :وًمذًمؽ اعمتٕم٦م أطمٚم٧م ذم اإلؾمالم صمؿ طمرُمه٧مً ،مٙمهـ ٟمٙمه٤مح
اًمتحٚمٞمؾ ُم٤م طمؾ أسمدًً ا ،ىم٤مل :ومٓم٤مًم٧م أًمسٜم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمراومْم٦م قمغم أهؾ اًمسٜم٦م سمسب٥م احلٞمؾ.
واًمٞمقم حتؾ احلٞمؾ قم٘مد اإلؾمالم ُمـ اًم٘مٚم٥م ،ودمٕمؾ اًمٜم٤مس نتس٤مهٚمقن سم٤مًمدنـ ،وٓ نٕمتٜمقن سمف ،وم٢مذا يم٤من أي رء
خمرضم٤م أو ً
ُمٜمٗمذا أو طمٞمٚم٦م طمتك شمّمؾ إمم ُمرادك ،وإن يم٤من اهلل ىمد طمرم قمٚمٞمؽ ،ودمد ُمهـ نٗمتٞمهؽ،
شمرنده ؾمتجد ًمؽ
ً
ومٝمذا هق هدم اإلؾمالم ،وًمذًمؽ قمب٤مرة اًمسٚمػ ؿمدندة ذم احلٞمؾ ،ىم٤مًمقا :إهن٤م شمٜم٘مض اإلؾمالم قمروة قمروة.
فمٝمرا ًمبٓمـ ،وىم٤مًمقا :دمٕمٚمف أرق ُمـ اًمثهقب
وهذا ٓ نٙمقن ذم اعمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدن٦م ،وىم٤مًمقا :إهن٤م شم٘مٚم٥م اإلؾمالم ً
اًمس٤مسمري ،أي :ؿمٗم٤م ًوم٤م ٓ نسؽم قمقرة وٓ نٜمٗمع.

( ) 564حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أنقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمرنز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗم؛ اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزن٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾمتٛمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخسلم
وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدان٦م واًمٜمٝم٤من٦م ( ،)523 /18واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( – 170 /5شمرمج٦م .)600

إبطال الحيل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لم َه َذا ْ
٤مطم٤م
اخلُ ْٚم ِع َو َسم ْ َ
(و َُم٤م ا ًْم َٗم ْر ُق َسم ْ َ
َ؛ ًة ُم ْـ َص ْ َػم ِ ٍّذم سمِدنٜمَ ٍَ٤مرَ ،قم َغم َأ ْن ُن ْٕمٓمٞمَ ُف سمِ َذًم َؽ اًمدِِّّ نٜمََ٤م ِر ص َح ً
َ
لم َُم ْـ َسم٤م َع َد َراه َؿ ُُم َٙم َّ َ
ف ُم ْ٘م ُٓمق ٍعٍ ،و ُيم ُُّؾ َذًمِ َؽ ِذم َقم ْ٘م ٍد و ِ
ٍ
اطم ٍد).
َ
َ
س َ
َقم َغم َ ْ
هذا ُمـ صقر احلٞمؾ ،وهذا اًمرضمؾ ُمراده دراهؿ سمدراهؿ ،ومٕمٜمده دراهؿ ُمٙم؛هة ،ونرنهد أن نبٞمٕمٝمه٤م سمهدراهؿ
صح٤مح ،وؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ومْمؾٟٕ :مف ؾمٞمٕمٓمٞمف اًمّمح٤مح ون٠مظمذ ُمٙم؛ة سمٜمٗمس اًمقزن ،ومال سمد أن نٙمهقن ومٞمٝمه٤م ومْمهؾ،
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
هقا ًء
واًمٗمْمؾ ٓ جيقزً :م٘مقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :اًمدِِّّ ْر َه ُؿ سمِ٤مًمدِِّّ ْر َه ِؿَ ،وا ًْمٗم َّْم ُ٦م سمِ٤م ًْمٗم َّْم٦مُ ،مثْالً سمِٛمثْ ٍؾَ ،ندًً ا سمِٞمَدَ ،ؾم َ
سمِ َس َق ٍاءش  ،وم٢مذا أراد أن نبٞمع اعمٙم؛ة سم٤مًمّمح٤مح ٓ سمد أن شمٙمقن ُمثالً سمٛمثؾ ،نهدًً ا سمٞمهد ،ؾمهقاء سمسهقاء وٓ نسهتٗمٞمد،
( )565

ومّم٤مطم٥م اًمّمح٤م ح ًمـ نٕمٓمٞمف ،ومامذا نٗمٕمٚمقن؟ نبٞمع اعمٙم؛ة قمغم اًمّمػمذم سمدنٜم٤مر ذه٥م ،صمهؿ ن٘مهقل :أقمٓمٜمهل سمهٜمٗمس
صح٤مطم٤م قمغم سف ُم٘مٓمقع.
اًمدنٜم٤مر
ً
ومٛمراده هق دراهؿ سمدراهؿ ،وًمٙمـ ضمٕمؾ اًمدنٜم٤مر حمٚمالًً ،وهق ٓ نرند اًمدنٜم٤مر ،سمؾ نرند أن حيٚمؾ ًمف دراهؿ سمدراهؿ
سمزن٤مدة ،أي :نبٞمع اًمدراهؿ سمدراهؿ سمزن٤مدة ،وجيٕمؾ اًمدنٜم٤مر حمٚمالً ًمف ،ومٝمذه طمٞمٚم٦م.
لم َه َذا ْ
ػ ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ ِذم ِؾم ْٚم َٕم ٍ٦م إِ َمم َأ َضم ٍؾَ ،قم َغم َأ َّٟم ُف إِ َذا َضم٤م َء َأ َضم ُٚم َٝم٤م َقم٤م َد ا ًْم َب ِ٤مئ ُع َهل َه٤م
اؾمتَ َٚم َ
اخلُ ْٚم ِع َو َسم ْ َ
(و َُم٤م ا ًْم َٗم ْر ُق َسم ْ َ
َ
لم َُم ِـ ْ
َوم ْ
ؽم َاه٤م ُِم َـ اعمُْ َس َّٚم ِؿ ومِٞم َٝم٤م َقم َغم ِؾم ْٕم ٍر َُم ْ٘م ُٓمق ٍعٍ).
٤مؿم َ َ
وهذه ٟمٗمس اًمٓمرن٘م٦م ،وىمّمدهؿ اًم٘مرض سمزن٤مدة ،وًمٙمـ ضمٕمؾ اًمسٚمػ هذا حمٚمالًً ،ومٞم٘مقل :أسمٞمٕمؽ ُمئ٦م ص٤مع ُمهـ
اًمتٛمر ،وأقمٓمٜمل اًمدراهؿ أن ،وم٢مذا اؾمتٚمػ ُمٜمف اًمسٚمٕم٦م إمم أضمؾ وطمؾ إضمؾ ٓ نٕمٓمٞمف ،سمؾ نبٞمع ٟمٗمس اًمهثٛمـ ُمهرة
قمكم ؾمتلم ،ن٘مقل :أقمٓمٜمهل مخسهلم
أظمرى سمدراهؿ أيمثر ُمٜمٝم٤م ،وم٘مّمده سمدًٓ ُمـ أن ن٘مقل ًمف :أقمٓمٜمل مخسلم وايمتبٝم٤م َّ
سمتٛمر ،وم٢مذا ضم٤مء اًمتٛمر ،ىم٤مل :ايمتبٝم٤م ؾمتلمٟ ،مٗمس اًمٓمرن٘م٦م ،وهذه شمِمبف اًمٕمٞمٜم٦م.

(ُ ) 565متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب سمٞمع اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م (ُ ،) 2175مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمقرق
سم٤مًمذه٥م دنٜم٤م ( )1590سمٛمٕمٜم٤مهُ ،مـ طمدن٨م أيب سمٙمرة.

إبطال الحيل
ؽمى ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ ِؾم ْٚم َٕم ً٦م َٟم َِسٞمئَ ً٦مَ ،قم َغم َأ ْن َن ِْم َ ِؽم َ َْي٤م ُِمٜمْ ُف سمِ٤مًمٜمَّ ْ٘م ِ
لم َه َذا ْ
ض).
اخلُ ْٚم ِعَِ ،و َسم ْ َ
(و َُم٤م اًم َٗم ْر ُق َسم ْ َ
َ
لم َُم ِـ ْاؿم َ َ
هذه هل اًمٕمٞمٜم٦م ،وهل رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ،وهل أظمب٨م ُمـ اًمرسم٤م ،وهل أٟمف نرند دراهؿ سمدراهؿ ،ورسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م إُم٤م أن
نٙمقن ذم اًم٘مروض ،وإُم٤م أن نٙمقن ذم اًمدنقن ،ومرسم٤م اًم٘مروض أن ن٘مرض اًمدراهؿ سم٠ميمثر ُمٜمٝم٤م ،ورسم٤م اًمدنقن أن حيهؾ
قمٚمٞمف اًمدنـ ،ومل ندومع ،ومٞم٘مقل :أٟم٤م ٓ ُم٤م أصؼم جم٤م ًٟمً٤م ،وم٢مُم٤م أن شم٘ميض اًمدنـ ،وإُم٤م أن ُشم ُْر ِيب.
ومٝمذا اًمرضمؾ نرند دراهؿ سمدراهؿً ،مٙمـ نذه٥م إمم اعمرايب وحيت٤مًمقن ،وه١مٓء أؿمد ُمـ اعمراسملم ،ومٞم٘مقل :أسمٞمٕمهؽ
هذه اًمسٞم٤مرة سمستلم أًمػ ُم١مضمٚم٦م ،ومٞمبٞمع اًمسٞم٤مرة ،ونٙمت٥م قمٚمٞمف ؾمتلم أًمػ ُم١مضمٚم٦م ،صمؿ ن٘مقل :أؿمؽمْي٤م ُمٜمؽ سمخٛمسلم
أًمػ طم٤مًٓ ،ومٞمِمؽمْي٤م ُمٜمف سمخٛمسلم أًمػ طم٤مًٓ ،ومٗمل ظمالل دىم٤مئؼ نٙمقن ىمهد أقمٓمه٤مه مخسهلم ،ويمته٥م قمٚمٞمهف ؾمهتلم،
واًمسٞم٤مرة همػم ُمرادة ،أو اًمسٚمٕم٦م قمٛمق ًُم٤م ،هذه وم٘مط اطمتٞم٤مل قمغم اهلل ،يمام ىم٤مل أنقب اًمسختٞم٤مين :نتٕم٤مُمٚمقن ُمع اهلل يم٠مٟمف
ِ ِ
َ٤مب ا ًْمبَ َ٘م ِ
هر،
صبل ُمـ اًمّمبٞم٤من! شمٕم٤ممم اهلل وشم٘مدس ،وىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :إِ َذا َشمبَ٤م َن ْٕمتُ ُْؿ سمِ٤م ًْمٕمٞمٜمََ٦مَ ،و َأ َظم ْذ ُشم ُْؿ َأ ْذ َٟم َ
اجلٝم ِ
٤مد ِذم َؾمبِ ِ
ٞمؾ اهللِ َؾم َّٚم َط اهللُ َقم َٚمٞمْ ُٙم ُُؿ َذًّٓ َٓ َنٜمْ ِْز ُقم ُف َقمٜمْ ُٙم ُْؿ َطمتَّك َشم َْراِ ُضم ُٕمقا إِ َمم ِدنٜمِ ُٙم ُْؿش .
َو َر ِضٞمتُ ُْؿ سمِ َّ
٤مًمز ْر ِعَِ ،و َشم ََريمتُ ُُؿ ِْ َ
( )566

وأدٟمك ُمـ اًمٕمٞمٜم٦م ىمٚمٞمالً اًمتقرق ،اًمتقرق ًمٞمس ذم ـمب٘م٦م اًمٕمٞمٜم٦م هق أدٟمك ُمٜمٝم٤م :وًمذًمؽ وم٤مًمٕمٞمٜم٦م ُمتٗمهؼ قمٚمٞمٝمه٤م ،سمهؾ
سمٞمٜم٧م قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -أهن٤م ؾمب٥م طمبقط اًمٕمٛمؾ ،وذًمؽ عم٤م ىم٤مًم٧م أم وًمد ًمزند سمـ أرىمؿ

( )567

إهن٤م شمٕم٤مُمٚم٧م ُمهع

زند سم٤مًمٕمٞمٜم٦م ،وم٘م٤مًم٧م" :أظمؼمنف أن ضمٝم٤مده ُمع رؾمقل اهلل ىمد سمٓمؾ إٓ أن نتقب"  ،ومٝمذه اًمٕمٞمٜم٦م.
( )568

اًمتقرق ُمثؾ اًمٕم ٞمٜم٦مً ،مٙمـ اًمٗمرق أٟمؽ ٓ شمبٞمع اًمسٚمٕم٦م ًمألول ،سمؾ شمبٞمٕمٝم٤م ًمِمخص آظمر ،ومتِمؽمي اًمسٞم٤مرة سمستلم،
وأٟم٧م ٓ شمرنده٤م سمؾ شمرند اًمقرق واًمدراهؿ :وًمذًمؽ ؾمٛمل شمقر ًىم٤م ،صمؿ شمذه٥م إمم ؿمخص آظمر ،وشمبٞمع ًمف سمخٛمسهلم،
وإذا يم٤من اًمِمخص أظمر ًمف قمالىم٦م سم٤مًمب٤مئع إول ومٝمذه قمٞمٜم٦م.

( )566صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)5562وأسمق داود :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمٞمٜم٦م ( ) 3462واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدن٨م قمبد اهلل
سمـ قمٛمر ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
( ) 567زند سمـ أ شمرمج٦م سمـ زند سمـ ىمٞمس سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُم٤مًمؽ سمـ إهمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج .خمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف :ىمٞمؾ :أسمق قمٛمر ،وىمٞمؾ :أسمق
قم٤مُمر ،واؾمتّمٖمر نقم أطم د ،وأول ُمِم٤مهده اخلٜمدق ،وىمٞمؾ :اعمرنسٞمع ،وهمزا ُمع اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ؾمبع قمنمة همزوة .صمب٧م ذًمؽ
ذم اًمّمحٞمح .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص – 248 :شمرمج٦م  ،)812واإلص٤مسم٦م ( – 589 /2شمرمج٦م .)2875
( )568أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ( ،)14812اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ( ،)52/3اًمبٞمٝم٘مل (.)10580

إبطال الحيل
واًمتقرق اظمتٚمػ ومٞمفٟٕ :مف ًمٞمس طمالًٓ سمٞمٜمًً٤م ،وًمٞمس ُمثؾ اًمٕمٞمٜم٦م ،وم٤مًمٕمٞمٜم٦م طمٞمٚم٦م واضهح٦م ،واًمتهقرق حيّمهؾ ومٞمهف
سمٕمض اعم٘م٤مصد :وًمذًمؽ اظمتٚمٗمقا ذم اًمتقرق ،ومل خيتٚمٗمقا ذم اًمٕمٞمٜم٦م ،ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل :إن اًمتقرق هق اًمرسم٤م سمٕمٞمٜمهف،
وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ،وم٢مٟمف نٜمٝمك قمـ اًمتقرق ،واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ هق أوم٘مف إئٛم٦م ذم اًمبٞمقع ،وًمف يمالم نٜمٝمك قمٜمف ،واإلُم٤مم
أمحد ذم روان٦م نٜمٝمك قمـ اًمتقرق ،وقمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزنز

( )569

وهق إُم٤مم هدى ،وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ،وهق ُمـ
( )570

يمثػما ،ووضمدشمف هق اًمرسم٤م ،وُمع ذًمؽ زن٤مدة يمٚمٗم٦م" ،طمتك ىم٤مل اسمهـ
أوم٘مف اًمٜم٤مس ذم اًمبٞمقع ،ن٘مقل" :هذا اًمتقرق شم٠مُمٚمتف ً
ُمرارا إمم أن ُم٤مت ذم اًمتقرق ،وههق صم٤مسمه٧م قمهغم ىمقًمهف ،ن٘مهقل:
اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم اعمقىمٕملم" :راضمٕمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ً
اعم٘م٤مصد اًمتل طمرم اهلل ُمـ أضمٚمٝم٤م اًمرسم٤م أراه٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م ذم اًمتقرق ،وُمع زن٤مدة اًمٙمٚمٗم٦م".
وشمقضمد سمٕمض صقر اًمتقرق ذم اًمبٜمقك ،وهذا اًمتقرق اخلبٞم٨م وٓ خيتٚمػ ومٞمف أطمد ،وهق ىمرض سمزنه٤مدةً ،مٙمهـ
نسٛمقٟمف (شمقرق ُمريم٥م) ،أو (شمقرق ُم٘مٚمقب) ،ن٠مشمقن سم٠مؾمامء نسٛمقهن٤م سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م.
وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل :اًمتقرق جيقزٟٕ :مف سمٞمع ،وم٤مٕول سمٞمع ،واًمث٤مين سمٞمع ،ومٝمق اؿمؽمى ُمٜمؽ اًمسهٞم٤مرة ،صمهؿ ذهه٥م
وسم٤مقمٝم٤م ،وه١مٓء نٖمٗمٚمقن اًم٘مّمد ،وهذا قمغم أصقل اًمِم٤مومٕملٕ :ن اًمِم٤مومٕمل ٓ ُنٕمٛمؾ اًم٘مّمدُ ،مثهؾ ُم٤مًمهؽ وأمحهد
واًمذنـ هؿ أوم٘مف ُمٜمف ذم سم٤مب اًمبٞمقع ،وُمٜمٝمؿ قمٚمامء ُمـ قمٚمامء اعمسٚمٛملم ذم يمؾ قمٍم ،نرون اًمتقرق ٓ سم٠مس سمف.
وًمذًمؽ وم٤مًم٘مقل اًمقؾمط ذم اًمتقرق أٟمف يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالمً :مٞمس طمالًٓ سمٞمٜمًً٤م ،وأىمؾ أطمقاًمهف أٟمهف ؿمهبٝم٦مٕ :ن
اعمس٠مًم٦م إذا اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء هذا آظمتالف ،شمٜمزل ُمـ درضم٦م احلالل اًمبلم إمم درضم٦م اًمِمبٝم٦م ،وحيؾ عمـ اضٓمر أن

( ) 569قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي ،أسمق طمٗمص اعمدين ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .أُمػم اعم١مُمٜملم ،اإلُم٤مم
اًمٕم٤مدل ،واخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ،وأُمف أم قم٤مصؿ طمٗمّم٦م ،وىمٞمؾ ًمٞمغم سمٜم٧م قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبَ .و ِ َزم اخلالوم٦م سمٕمد اسمـ قمٛمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد
اعم ٚمؽ سمـ ُمروان ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمٕمدل ،وأهؾ اًمدنـ واًمٗمْمؾ ،ويم٤مٟم٧م وٓنتف شمسٕم٦م وقمنمنـ ؿمٝمرا ُمثؾ وٓن٦م أيب سمٙمر اًمّمدنؼ .وًمد ؾمٜم٦م
صمالث وؾمتلم ،وُم٤مت نقم اجلٛمٕم٦م ًمٕمنم سم٘ملم ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م إطمدى وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( – 432 /21شمرمج٦م  ،)4277وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( – 114 /5شمرمج٦م .)48
احلراين ،صمؿ
( )570شم٘مل اًمدنـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلا سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗم؛ ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل ،ويم٤من -رمحف اهلل -جمدد ىمرٟمفٟ ،مٍم اهلل سمف أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ( ،)661وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ
وؾمبع ُمئ٦م ( .) 728وًمف :اًمقاؾمٓمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م .اٟمٔمر اًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( - 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت (/7
 - 10شمرمج٦م .)619

إبطال الحيل
نريم٥م اًمِمبٝم٦مٕ :ن اًماورة شمبٞمح اعمحذور ،ومٛمـ يم٤من قمٚمٞمف دنـ ىمد أظمذ سمخٜم٤مىمف ،أو خيِمك اًمٕمٜم٧م ونرند اًمزواج ،أو
أؿمٞم٤مء ضورن٦م ًمف أن نريم٥م اًمتقرق ،ونستٖمٗمر اهللٟٕ :مف ؿمبٝم٦م ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أطمٚمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل :هق اًمرسمه٤م ،وأُمه٤م
اًمذي ذم ؾمٕم٦م ونتقرق طمتك ندظمؾ ذم ؾمقق إؾمٝمؿ ،أو نتقرق طمتك نس٤مومر ًمٚمخ٤مرج ،أو نتقرق طمتك نٖمػم أؾمه٤مس
اًمبٞم٧م ،يمام نٗمٕمٚمف أيمثر اًمٜم٤مس اًمٞمقم ،هذا ٓ جيقز.
ومٝمذا اًمتقرق اًمذي هق قمٜمد اًمبٜمقك أطمؾ احلالل وم٢من أىمؾ أطمقاًمف أٟمف ؿمبٝم٦م ،ومام سم٤مًمؽ سمه٤مًمٔمٚمامت إظمهرى اًمتهل
قمٜمد اًمبٜمقك واًمتل نسٛمقهن٤م إؾمالُمٞم٦م؟! وىمد أطمٚم٧م رسم٤م اًم٘مروض قمؼم هذه احلٞمؾ ،وأطمٚم٧م رسم٤م اًمدنقن إؿمٜمع ُمـ رسم٤م
اًم٘مروض ،ومٕمٜمد اًمبٜمقك :إذا طمؾ قمٚمٞمؽ إضمؾ ومل شم٘مض وم٢مهنؿ نزندون قمٚمٞمؽ ،وٓ نّمؼمون جم٤م ًٟمً٤م ،وهذا هق اًمرسم٤م،
اجل ِ
حت َ٧م َىمدََ َُم َّل َه٤م َشم ْ ِ
َلمش  ،وهذه اًمبٜمقك أظمهذت اًمرسمه٤م
٤مه ِٚم َّٞم ِ٦م َُم ْق ُضق ٌع َ ْ
اًمذي ىم٤مل قمٜمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمِ « :ر َسم٤م ْ َ
( )571

ُمـ حت٧م ىمدُمٞمف ووضٕم٧م اًمرسم٤م ومقق رؤوؾمٜم٤مُ ،مٕم٤مٟمدة وحم٤مدة هلل وًمرؾمقًمف.
ويمؾ هذا ٕهنؿ -يمام ىمٚم٧م ذم أول إُمر -ختّمّمقا ذم ـمٚم٥م إرسم٤مح ُمـ أسمقاب أهمٚمؼ اهلل ومٞمٝم٤م اًمرسمح ،ومه٤مهلل -
رسمحه٤م ،ويمهذًمؽ اًمْمهامن إُمه٤م أن شمْمهٛمـ ًمقضمهف اهلل أو شمهؽمك ،واًمرسمه٤م ُمهـ اًمسهبع
قمز وضمؾ -مل جيٕمؾ ذم اًم٘مرض ً
اعمقسم٘م٤مت  ،وًمٙمـ أصح٤مب احلٞمؾ إذا ىمقرٟمقا سم٤مًمذنـ ن٘مقًمقن :هذا رسم٤م وًمٙمـ اهلل حيبف! وهق رسم٤م إؾمالُمل! ومٝم١مٓء
( )572

أؿمٜمع وأظمب٨م ،وهذه يمٚمٝم٤م احلٞمؾ.
وٓ أٟمّمحٙمؿ أن شم٘مرؤوا ذم يمت٥م احلٞمؾٕ :هن٤م شمٔمٚمؿ اًم٘مٚم٥م ،يمام ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمػ :ضمٚمس٧م ُمع أههؾ اًمهرأي
وأهؾ احلٞمؾ ،ومقضمدت قمٜمدهؿ اجلدل واحلٞمؾ ،طمتك ُمرض ىمٚمبل واؾمقد ،وضمٚمس٧م ُمع أههؾ احلهدن٨م ،ومقضمهدت
قمٜمدهؿ اخلِمقع وأن٤مت وإطم٤مدن٨م طمتك أٟم٤مر اهلل ىمٚمبل.
ومٚمق ىمرأشمؿ يمت٥م احلٞمؾ دمدون ُم٤م شمِمٞم٥م ًمف اًمرأس ،ومٛمـ احلٞمؾ أهنؿ ن٘مقًمقن :إذا ضم٤مء رُمْم٤من ذم اًمّمٞمػ وـمقل
اًمٜمٝم٤مر ومس٤مومر إمم اخل٤مرج ،أو إمم أي ُمٙم٤من صمؿ ارضمع ،وهق ٓ نرند اًمسٗمر ،وإٟمام نرند أن نٗمٓمر ذم رُمْم٤من! صمؿ إذا ضم٤مء

( )571أ ظمرضمف ُمسٚمؿ :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب طمج٦م اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،) 1218اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب طمج٦م رؾمقل اهلل صغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ( ،)3074واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مـ طمدن٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل.
(ُ ) 572متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري:يمت٤مب اًمقص٤من٤م ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم( :إن اًمذنـ ن٠ميمٚمقن أُمقال ا ًمٞمت٤مُمك فمٚمام إٟمام ن٠ميمٚمقن ذم سمٓمقهنؿ ٟم٤مرا
وؾمٞمّمٚمقن ؾمٕمػما) ( ،) 2767وُمسٚمؿ :يمت٤مب اإلنامن ،سم٤مب اًمٙمب٤مئر وأيمؼمه٤م (ُ )89مـ طمدن٨م أيب هرنرة.

إبطال الحيل
ؾمٗمرا ُم٘مّمق ًدا ،وأٟم٧م مل
اًمِمت٤مء وىمٍم اًمٜمٝم٤مر ىمْم٤مهٟ ،م٘مقل :اهلل -قمز وضمؾ -مل ننمع اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من إٓ عمـ ؾم٤مومر ً
ؾمٗمرا ُم٘مّمق ًدا ،ؾم٤مومرت ٕضمؾ أن شمٗمٓمر.
ؾم٤مومرت ً
وإذا طمٚم٧م اًمزيم٤مة وطم ٤مل قمٚمٞمف احلقل ،ن٘مقل :هذا اعم٤مل وهبتف ٓسمٜمل ،نٗمٕمؾ ذًمهؽ طمٞمٚمه٦م ،ومه٢مذا اٟم٘مٓمهع احلهقل
اؾمؽمده ُمٜمف ،ونٛمٙم٨م ـمقل اًمسٜم٦م وٓ نزيمل ،ون٘مقًمقن ًمٚمٛمرأة اًمتل رومض زوضمٝم٤م أن نٓمٚم٘مٝم٤م :ارشمدي قمـ اإلؾمالم!
ومٞمختٚمػ اًمدنٜم٤من ،ومٞمٜمحؾ اًمٕم٘مد ،صمؿ أؾمٚمٛمل ُمـ ضمدند! ومٞم٠مُمروهن٤م سم٤مًمٙمٗمر!
قمكم ًمألسمد ،وم٘م٤مًمقاَ :ىمبِّؾ أُمٝمه٤م ،وأُمٝمه٤م أضمٜمبٞمه٦مٟٕ :مهف إذا َىمبَّهؾ أُمٝمه٤م
ورضمؾ أشم٤مهؿ وىم٤مل :إين أرند أن حترم هذه َّ
طمرُم٧م اًمبٜم٧م قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء ،ومٞم٠مُمرون سم٤مًمٙمٗمر ،ون٠مُمرون سم٤محلرام!
أنْم٤م ،أهنؿ ن٘مقًمقن :إذا يم٤من اإلٟمس٤من قمٚمٞمف يمٗم٤مرة
وُمـ احلٞمؾ اًمٓمرنٗم٦م -وهل ُمْمحٙم٦م وُمبٙمٞم٦م -اًمتل ذيمروه٤م ً
ؾمتلم ص٤م ًقم٤م  ،ومٞم٠ميت سمّم٤مع واطمد ،ونتٗمؼ ُمع اًمٗم٘مػم واطمد ،ون٘مقل ًمف :اؾمتٚمؿ اًمّم٤مع قمـ اًمٙمٗم٤مرة ،وم٢مذا ىمبْمف اًمٗم٘مهػم
ودظمؾ ذم ُمٚمٙمف ،ىم٤مل اًمٗم٘مػم ًمّم٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مرة :وهبتف ًمؽ ،ومٞم٘مقل :ظمذه ،ومٞم٘مقل :وهبتف ًمؽ ،وهٙمذا طمتهك ن٘ميضه
اًمستلم ص٤مع! ن٘مقًمقن :إن اًمّمقرة صحٞمح٦م ،هق أقمٓم٤مه اًمّمه٤مع ،ودظمهؾ ذم ُمٚمهؽ اًمٗم٘مهػم ،ووهبهف ًمهف! وذم اعمهرة
إظمػمة ٓ نستٚمؿ اًمٗم٘مػم ؿمٞمئً٤مٕ :ن اعمرة اًمستلم ؾمتٙمقن ُمـ ٟمّمٞم٥م ص٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مرة!
وطمدصمٜمل سمٕمض إظمقة أٟمف ٓ زال ذم سمٕمض سمالد اإلؾمالم ُمـ نٗمتل هبه٤م ،نْمهع اًمِمهٞمخ ظمِمهب٦م سمهلم ظمِمهبتلم
ونرسمٓمقن اًمّم٤مع ،وهذا ندف قمغم اًمٗم٘مػم ،وهذا ن٘مقل :وهبتف ًمؽ ،طمتك نس٘مٓمقن اًمٙمٗم٤مرة ،ومٝمذه طمٞمٚم٦م سمدائٞم٦مً ،مٙمـ
نٓمقروهنه٤م ونسهٛمقهن٤م سمٖمهػم اؾمهٛمٝم٤م،
احلٞمؾ اًمتل قمٜمد اًمبٜمقك ُمثؾ هذه مت٤م ًُم٤م ذم اخلب٨م وذم اًمتح٤منؾ قمغم اهللً ،مٙمٜمٝمؿ ِّ
وقمٜمد همػمهؿ وهذا اًمذي نٛمرض اًم٘مٚم٥م.
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحدُ :م٤م أظمبثٝمؿ! قمٛمدوا إمم دنـ اهلل ومٜم٘مْمقه ،وقمٛمدوا إمم ُم٤م ىم٤مل اهلل إٟمف طمرام ومجٕمٚمقه طمالًٓ ،وُم٤م
ىم٤مل اهلل إٟمف طمالل ضمٕمٚمقه طمرا ًُم٤م.

إبطال الحيل
لم َه َذا ْ
ؽمى ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ ِؾم ْٚم َٕم ً٦م َٟم َِسٞمئَ ً٦م َقم َغم َأ ْن َن ِْم َ ِؽم َ َْي٤م ُِمٜمْ ُف سمِ٤مًمٜمَّ ْ٘م ِدَُ ،م َع َٟم َٔم ِ٤مئ َر َيمَثِ َػم ٍة
اخلُ ْٚم ِعَِ ،و َسم ْ َ
(و َُم٤م ا ًْم َٗم ْر ُق َسم ْ َ
َ
لم َُم ِـ ْاؿم َ َ
َ٤مُم ِف َوم ِ
وط َأطم َٙم ِ
اإلؾمالَ ِم ،و ُذ ِ
ِهل َذا َؿم٤م َيم ََؾ سمٕم ُْمٝم٤م سمٕم ًْم٤م ،و ُيم ُّٚمٝم٤م ِقمٜمْْدََ ُمـ َيمَ٤م َن َقم َغم ِقم ْٚم ٍؿ سمِ َ ِ ِ
٤مؾمدََ ٌة َُم ْر ُدو َد ٌةٌَ ،و ُر َّسم َهام
ْ
َ ْ
َ َ
َْ َ َْ
نمن َٕم٦م ِ ْ
َ
َ ُ
اخل ِدنٕمه ِ٦م واعمُْقارسم ِ
ُهؾ َذًمِ َ ِ
٤مه ِر ِه ُمع َومس ِ
ِ
و َضٕمٝم٤م َأه ُٚمٝم٤م ُمق ِضع ِْ ِ
احل ْٙم ِؿ ِذم َفم ِ
٤مد َسم٤مـمِٜمِ ِفَ ،و ُيم ُّ
ه٦م
هؽ ُمه َـ ْ َ َ َ َ َ َ
َ َُ ْ َ َْ َ
َ َ َ
احلٞم َٚم٦مَ ،قم َغم َٟم َْح ٍق ُم َـ ْ ُ
َ٤مر ِة هللِ َ -شم َٕم َ٤ممم ِذ ْيم ُْر ُهِ -ذم ُُم َٕم٤م َُم َٚمتِ ِف َو ِقم َب٤م َدشمِ ِف).
َواعمُْ َٛم َٙم َ

َ٤مد ُقمق َن اهللََّ وهق َظم ِ
خي ِ
٤مد ُقم ُٝم ْؿ﴾  ،وىم٤مل﴿ :اهللَُّ َن ْستَ ْٝم ِز ُئ
ٓ نقضمد ؿمؽ أن هذه ظمدنٕم٦م وُمقارسم٦م ،ىم٤مل –شمٕم٤مممَ ُ ﴿ :
َ َُ
ِهبِ ْؿ﴾  ،ون٘مقًمقن﴿ :إِ َّٟم ََّام َٟم َْح ُـ ُُم ْستَ ْٝم ِز ُئُق َن * اهللَُّ َن ْستَ ْٝم ِز ُئ ِهبِ ْؿ َو َن ُٛمدُُّّ ُه ْؿ ِذم ُـم ْٖمٞمَ ِ ِ
٤مهن ْؿ َن ْٕم َٛم ُٝمق َن﴾ وًمذًمؽ أوضم٥م
)(573

()574

)(575

اًمقاضمب٤مت قمغم اعمسٚمؿ أن نٕمت٘مد سمٕمض احلٞمؾ وأهؾ احلٞمؾ ،طمتك نٜمجق نٙمقن ممـ نٜمٝمقن قمـ اًمسقء ،وأن نٜمٝمك قمٜمهف
يمؾ ُمـ نستٓمٞمع ،وأن نٕمٚمؿ اًمٜم٤مس شمرك اًمرنب٦م واحلٞمٚم٦م ،ونٙمقن دنٜمٝمؿ دنـ وصمٞم ً٘م٤م طمتك نٜمجقن أُم٤مم اهلل -قمز وضمؾ.
واًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م ،وهق ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ ،وأصؾ احلٞمٚم٦م واخلدنٕم٦م ذم ذنٕم٦م اإلؾمالم أهنام ٟمٗم٤مق.
آصم٤مرا قمـ أمحد وهمػمه ،أهنؿ
وىمد ذيمر اًمِمٞمخ أدًم٦م يمثػمة قمغم إسمٓم٤مل احلٞمؾ وومس٤مده٤م ،وُمٜم٤مىمْمتٝم٤م ًمإلؾمالم ،وذيمر ً
شمٙمٚمٛمقا ذم احلٞمؾ وأهؾ احلٞمؾ ،وؾمٛمقهؿ سم٠مؾمامئٝمؿ ،يمام ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م -إن ؿم٤مء اهلل .

()573اًمٜمس٤مء.142 :
()574اًمب٘مرة.15 :
()575اًمب٘مرة.15 -14 :

إبطال الحيل

سً:مٞمس يمؾ ُم٤م نتٕمٚمٛمف اإلٟمس٤من نٕمٛمؾ سمف ،وقمغم ىمقًمٜم٤م أٟمف نا ص٤مطمبف إن مل نٕمٛمهؾ سمهف ،ومسهٜم٘مٚمؾ ُمهـ ومْمهؾ
جم٤مًمس اًمٕمٚمؿ وطمْمقره٤مٕ :ن اًمٕمٛمؾ ىمٚمٞمؾ ذم اًمٜم٤مس.
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾  ،وذم احلدن٨م« :إِ َذا َأ َُم ْر ُشم ُٙم ُْؿ سمِ َ٠م ُْم ٍر َوم ْ٠م ُشمُقا ُِمٜمْ ُف
ج:قمٚمٞمف أن جي٤مهد ٟمٗمسف ،ىم٤مل –شمٕم٤مممَ ﴿ :وم٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ َُم٤م ْ
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿش  ،وقمٚمٞمف أن نتٙمٚمػ ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمٓمٞمؼ ،واًم٘مّمد اًم٘مّمد شمبٚمهغ ،وذم احلهدن٨مَ « :قم َٚمه ْٞم ُٙم ُْؿ سمِ٤م ًْم ُٖمهدْْ َو ِة
َُم٤م ْ
واًمروطم ِ٦م و َ ٍ ِ
جل ِ٦مش  ،وٟمحق هذه إطم٤مدن٨م ،واًمّمح٤مسم٦م -ريض اهلل قمٜمٝمؿ -نٕمٚمٛمهقن أن ُمه٤م ومٞمهف أطمهد
رء ُم َـ اًمدُُّّ ْ َ
َ َّ ْ َ َ ْ
( )576

( )577

( )578

نستٓمٞمع أن حييص يمؾ اًمٜمقاومؾ واخلػمات ،ومٚمذًمؽ َُمـ ومتح ًمف ذم سم٤مب جيتٝمد ومٞمف ،ونٙمقن هذا ُمـ اًمٕمٛمؾ.
واسمـ ُمسٕمقد يم٤من ن٘مؾ اًمّمٞم٤مم ،ومٚمام ىمٞمؾ :ن٤م أسم٤م قمبد اًمرمحـ ٟمراك شم٘مؾ اًمّمٞم٤مم! ىم٤مل :إن اهلل ومهتح زم ذم اًم٘مهرآن،
واًمّمٞم٤مم نْمٕمٗمٜملً ،مذًمؽ أٟم٤م أضمتٝمد ومٞمام ومتح زم ،وأظمر ومتح ًمف ذم اًم٘مت٤مل ،وأظمر ومتح ًمف ذم صالة اًمٚمٞمؾ ..وهٙمذا،
إٓ اًمّمدنؼ -ريض اهلل قمٜمف -وم٢مٟمف ومتح ًمف ذم اخلػمات يمٚمٝم٤م :وًمذًمؽ ندقمك ُمـ أسمقاب اجلٜم٦م اًمثامٟمٞم٦م.
س:هؾ ُمٕمٜمك ىمقًمؽ ن٤م ؿمٞمخ -طمٗمٔمؽ اهلل -أن اًمبٜمؽ نرند اعم٤مل ذم إؾمٝمؿ ،وذم اًم٘مرض نراد اًمزن٤مدة ،أن هذا
حمرم؟
ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ ،وم٢مذا يم٤من اًمبٜمؽ نِمؽمي إؾمٝمؿ وهق ٓ نرنده٤م ،ومٞمِمؽمْي٤م ونبٞمٕمٝم٤م ًمهؽ سم٤مًمت٘مسهٞمط وأٟمه٧م ٓ
شمرنده٤م ،وم٘مّمديمام -أٟم٧م واًمبٜمؽ -اًمدراهؿ سم٤مًمزن٤مدة ،وإٓ ومٚمامذا هذا اًمنماء واًمبٞمع؟ ومٝمذا طمٞمٚم٦م حمْمه٦م ،واًمٜمبهل -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ن٘مقل« :إِ َّٟمَّام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمِّٞم ِ
٤متش .
َّ
َ
َ
( )579

()576اًمتٖم٤مسمـ.16 :
(ُ ) 577متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري:يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،سم٤مب اإلىمتداء سمسٜمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ (ُ ،)7288مسٚمؿ:
يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ومرض احل٩م ُمرة ذم اًمٕمٛمر (ُ )1337مـ طمدن٨م أيب هرنرة.
( ) 578أظمرضمف اًمبخ٤مري:يمت٤مب اإلنامن ،سم٤مب اًمدنـ ن؛ وىمقل اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطم٥م اًمدنـ إمم اهلل احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمسٛمح٦م (ُ )39مـ
طمدن٨م أيب هرنرة.
(ُ ) 579متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب سمدء اًمقطمل ( ) 1واًمٚمٗمظ ًمف ،وُمسٚمؿ يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ« :-إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦مش (.)1907

إبطال الحيل
ىمدنام يم٤من ذم اًمسٞم٤مرات وهذا أهقنٕ :ن اًمسٞم٤مرات نستٗمٞمد صه٤مطم٥م اعمٕمهرض ،ونسهتٗمٞمد صه٤مطم٥م
واًمتقرق ً
اًمسٞم٤مرة اًمٜم٤مىمٚم٦م ،ونستٗمٞمد اًمسٛمس٤مر ،ومٞمتحرك ضمزء ُمـ اعمجتٛمع ونستٗمٞمد وإن يم٤مٟم٧م ؿمبٝم٦مً ،مٙمـ أًم٘مك اًمِمٞمٓم٤من قمغم
أؾمٝمام ُمـ اًمسقق وسمٕمتٝم٤م ًمؽ
ىمٚمقهبؿ إؾمٝمؿ وٓ نستٗمٞمد ُمٜمٝم٤م أطمد ،ومٞمجٚمس ُمقفمػ اًمبٜمؽ سمج٤مٟمبف ،ون٘مقل :اؿمؽمنٜم٤م ً
سم٤مًمت٘مسٞمط ،وٓ نستٗمٞمد أطمد ُمـ ذًمؽ ،وإؾمٝمؿ هذه يمٚمٝم٤م همػم ُمرادة ،ومام اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ؟
ن٘مقل اًمس٤مئؾ :أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،مـ ظمالل ؾمامقمل ًمٙمالُمؽ قمـ واىمع اًمٗمتقى واٟمتِمه٤مر احلٞمهؾ ومٞمٝمه٤م ،ست
أظم٤مف ُمـ ىمبقل أي ومتقى ،سمؾ ست أىمقلَُ :مـ اًمذي نستٗمتك ذم هذا اًمزُم٤من؟
نتثب٧م اإلٟمس٤من يمام ىمٚمٜم٤م ،وم٤مـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ًمٜمٗمسؽ ،وم٢من اًمٜم٤مس ىمد ٟمزقم٧م ُمٜمٝمؿ إُم٤مٟم٦م ،وٓ سمهد أن نٙمهقن ذم يمهؾ
قمٍم ُمـ ن٘مقم سمحج٦م اهلل ،وهذا رمح٦م ُمـ اهلل ووقمد ُمٜمف وضامن ،أن أُم٦م حمٛمد –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ -دمٛمع قمغم
ضالًم٦م

( )580

يمام اضمتٛمٕم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.

ومال سمد أن نٙمقن ذم يمؾ قمٍم َُمـ جيري اهلل احلؼ قمغم ًمس٤مٟمف ،وشمٜمٓمؼ اًمسٙمٞمٜم٦م قمغم ًمس٤مٟمف :طمتك ن٘مقم احلج٦م قمغم
اًمٕمب٤مد ،وم٤مسمح٨م قمـ أهؾ احلدن٨م وإصمر واعمتثبتلم اًمقرقملم واؾم٠مهلؿ ،وٓ شم٘مؾ :أسمح٨م قمهـ ومهالن أو ومهالن ،أو ٓ
أقمرف اًمذنـ خيرضمقن ذم اإلقمالم واًم٘مٜمقات واًمبٜمقك واجلرائد ،وم٤مسمح٨م قمـ دنٜمؽ وشمقرع ،وقمبد اهلل سمهـ ُمسهٕمقد
ُمٜمٙمرا ،واعمٜمٙمهر ُمٕمرو ًومه٤م" ،ومٝمهذا
ن٘مقل" :يمٞمػ سمٙمؿ إذا يمٜمتؿ ذم زُم٤من شمٙمقن اًمسٜم٦م سمدقم٦م ،واًمبدقم٦م ؾمٜم٦م ،واعمٕمروف ً
اًمزُم٤من اًمذي ظم٤مومف اًمّمح٤مسم٦م وىمٕمٜم٤م ٟمحـ ومٞمف ،ىم٤مًمقاُ :متك ذًمؽ ن٤م أسم٤م قمبهد اًمهرمحـ؟ ىمه٤مل" :إذا يمثهر ىمهراؤيمؿ وىمهؾ
وم٘مٝم٤مؤيمؿ ،ويمثر أُمراؤيمؿ وىمؾ أُمٜم٤مؤيمؿ ،واًم ُت ُِٛمس ِ
٧م اًمدٟمٞم٤م سمٕمٛمؾ أظمرة ،وشمٗم٘مهف ًمٖمهػم اًمهدنـ ،قمٜمهد ذًمهؽ نٙمهقن
َ
ُمٜمٙمرا واعمٜمٙمر ُمٕمرو ًوم٤م" .
اعمٕمروف ً
( )581

( )580صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ ،) 27224مـ طمدن٨م أيب سمٍمة .أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٗمتـ واعمالطمؿ ،سم٤مب ذيمر اًمٗمتـ ودٓئٚمٝم٤م
(ُ ) 4253مـ طمدن٨م أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ أيب داود :ضٕمٞمػ ًمٙمـ اجلٛمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م صحٞمح٦م .وهل ىمقًمف( :وأن ٓ
دمتٛمٕمقا قمغم ضالًم٦م).
أظمرضمف اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٗمتـ ،سم٤مب ًمزوم اجلامقم٦م (ُ ) 2167مـ طمدن٨م اسمـ قمٛمر ،ىم٤مل اًمؽمُمذي :همرن٥م ُمـ هذا اًمقضمف ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح
اًمؽمُمذي :صحٞمح .أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٗمتـ ،سم٤مب اًمسقاد إقمٔمؿ (ُ ،) 3950مـ طمدن٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ
اسمـ ُم٤مضمف :ضٕمٞمػ ضمدا دون حمؾ اًمِم٤مهد.
( )581أظمرضمف قمبد اًمرازق ذم اعمّمٜمػ ( ،) 20742أسمق ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب اًمبستل ذم يمت٤مب اًمٕمزًم٦م ( )200سمٜمحقه.

إبطال الحيل
ومٛمـ أراد اهلل واًمدار أظمرة وصدق ذم ٟمٞمتف وم٢مٟمف نق َّومؼ -سم٢مذن اهلل ،ونٗمتح اهلل ًمف اًمسبٞمؾ ،ىم٤مل –شمٕم٤ممم﴿ :اه ِ
هد َٟمَ٤م
ْ
َُ
ِ
اًمٍم َ
ٞمؿ﴾  ،وم٠مٟمٗمع دقم٤مء ًمؽ وضع ًمؽ ذم اًمٗم٤محت٦م ،طمتك ٓ نٖمٞم٥م قمـ سم٤مًمؽ.
اط اعمُْ ْستََ٘م َ
ِّ َ
( )582

أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،م٤م اعمراد سم٘مقهل٤م :وم٢مين أيمره اًمٙمٗمر ذم اإلؾمالم؟
شمقضح طم٤مًمتٝم٤م اًمٜمٗمسٞم٦م ،وشمٔمـ أن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُم١مسمد ،ومتخِمك أن هذا اإلؾمالم اًمذي دظمٚم٧م ومٞمف أن نتسب٥م هل٤م
ذم رء آظمرً :مذًمؽ شم٘مقل :إين وصؾ يب درضم٦م اًمبٖمض أين أصبح٧م ذم وضع ظمٓمر.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،إذا أردت أن أشم٘مل ؿمدة اًمؼمد ذم وضقء اًمٗمجر ،ومٝمؾ حيؼ زم أن أًمبس اخلٗملم؟ أم نٕمتؼم ذًمؽ
ُمـ اًمتح٤منؾ اعمٛم٘مقت؟
اهلل -قمز وضمؾ -إٟمام أسم٤مح اعمسح قمغم اخلٗملم عمـ يم٤من حيت٤مج إًمٞمٝم٤م ،ويم٤من نٖمٓمل اًم٘مدُملم ،وأُم٤م َُمـ نٚمبس اًمنماب
طمتك نٛمسح صمؿ خيٚمٕمف ،ومٝمذه طمٞمٚم٦م ،ومٚمؿ نبح اهلل -قمز وضمؾ -اعمسح هبهذه اًمٓمرن٘مه٦م ،إٟمهام أسمه٤مح اعمسهح عمهـ نرشمٗمهؼ
سم٤مًمنماب أو سم٤مخلػ وحيت٤مج إًمٞمف :وًمذًمؽ ُمـ ًمبس ًمٙمل نٛمسح صمؿ خيٚمع ومٝمذه طمٞمٚم٦م ،وُمـ احلٞمؾ أهنؿ حيت٤مًمقن قمهغم
اًمتقىمٞم٧م ظم٤مص٦م ذم اًمِمت٤مء ،وم٢مذا أوؿمؽ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م قمغم آٟمتٝم٤مء ظمٚمع اًمنماب ،وقمغم اًم٘مهقل اًمّمهحٞمح أن ظمٚمهع
اًمنماب ٓ نٜم٘مض اًمقضقء ،ومٞم٘مقل :أٟم٤م أن ـم٤مهر أو حمدث؟ ٟم٘مقل :أٟم٧م ـم٤مهر ،ومٞم٘مقل :إذن أًمبسٝمام ُمـ ضمدنهد،
ونست٠مٟمػ نق ًُم٤م ضمدندًً ا ،ويمٚمام أوؿمؽ اًمٞمقم أن نٜمتٝمل ظمٚمٕمٝم٤م صمؿ ًمبسٝم٤مٟ ،م٘مقل هذه طمٞمٚم٦مٟٕ ،مؽ أسمٓمٚم٧م ىمقل اًمٜمبل -
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً« :مِ ْٚم ُٛم ِ٘مٞم ِؿ َن ْق ٌم َو ًَمٞمْ َٚم ٌ٦مش .
( )583

ومال سمد أن ُمتس سمنمشمؽ اعم٤مء ،صحٞمح إٟمؽ إذا ظمٚمٕم٧م اخلػ مل نٜمت٘مض وضقؤكً ،مٙمـ ُم٤م دُم٧م هبذا اًمقضهقء،
وم٢مذا اٟمت٘مض اًمقضقء ٓ سمد أن شمتقض٠م وشمٖمسؾ رضمٚمٞمؽ ،ومٝمذا واضم٥م قمٚمٞمؽ ،واحلٞمؾ يمثػمة شمدظمؾ ذم يمؾ إسمقاب.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،م٤م ُمٕمٜمك ىمقهل٤م :واهلل ٓ أهمتسؾ ًمؽ ُمـ ضمٜم٤مسم٦م؟
ُمـ يمراهٞمتٝم٤م ًمزوضمٝم٤م شم٘مقل :واهلل ٓ أُمٙمٜمؽ ُمـ ٟمٗمز ،ومٝمل ٟم٤مؿمز قم٤مصهٞم٦م ،ومٝمهذه حيهؾ هله٤م اخلٚمهع ،وًمٞمسه٧م
اًمٙمراه٦م اًمٞمسػمةٕ :ن هذا ٓ شمسٚمؿ ُمٜمف اُمرأة ،يمام ىم٤مل قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف -عم٤م ضم٤مء رضمؾ نِمتٙمل ،ىم٤مل :أشمٔمهـ أن

( )582اًمٗم٤محت٦م.6 :
( )583أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 1277واًمٚمٗمظ ًمفُ ،مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمتقىمٞم٧م ذم اعمسح قمغم اخلٗملم (ُ ،)276مـ طمدن٨م قمكم سمـ
أيب ـم٤مًم٥م.

إبطال الحيل
اًمبٞم٧م يمٚمٝم٤م ُسمٜمٞم٧م قمغم احل٥م؟! وم٠ميمثر اًمبٞمقت ُم٤م ُسمٜمٞم٧م قمغم احل٥م ،وًمٙمـ سمٜمٞمه٧م قمهغم طمسهـ اًمٕمنمهة واًمذرنه٦م ،
( )584

ومبٕمض اًمٜم٤مس نٔمـ إٟمف إذا مل حي٥م اًمزوضم٦م ،أو اًمزوضم٦م إذا مل أطمب٧م زوضمٝم٤م أن زواضمٝمام وم٤مؿمؾً ،ٓ ،مٞمس سمّمهحٞمح،
٤مذوهـ سمِ٤معمَْٕمر ِ
ِ
وف﴾  ،وم٤مًمٙمراه٦م اًمٞمسػمة ههذه ٓ شمقضمه٥م اخلٚمهع ،سمهؾ اًمٙمراهه٦م
وم٤مهلل -قمز وضمؾ -ن٘مقلَ ﴿ :و َقم ُ ُ َّ ْ ُ
( )585

اًمِمدندة وم٘مط ،وإذا يم٤مٟم٧م هبذا احل٤مل وم٢مهن٤م شمٓمٚم٥م ُمٜمف اخلٚمع أو شمٓمٚم٥م ُمـ اًم٘م٤ميض.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ن٤م ؿمٞمخ ،أًمٞمس ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

( )586

-رمحف اهلل -اؿمتٝمر قمٜمف ضمقاز اًمتهقرق ،أو ضمهقاز

يمثػما ُمـ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ًمٚمبٜمقك.
ُمس٠مًم٦م اًمتقرق اًمثالصمٞم٦م ،ؾمٛمٕمٜم٤م هذا ً
ؿمٞمخ اإلؾمالم يمالُمف واضح ،أُم٤م أوضح يمالم ًمف ،ومٝمق ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف اسمهـ اًم٘مهٞمؿ
ِ
ٍم ،ون٘مهقل :اًمٕمٚمه٦م اًمتهل أراهه٤م ذم اًمرسمه٤م أراهه٤م ذم
ُمرارا
ً
راضمٕم٧م ؿمٞمخٜم٤م ً
وشمٙمرارا إمم أن ُم٤مت ذم اًمتقرق ،وهق ُُم و
( )587

ذم إقمهالم اعمهقىمٕملم ن٘مهقل:

اًمتقرق ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ن٘مقل :راضمٕمتفٕ :ن اعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ىمقٓن ،وروي قمٜمف ُمرة أظمرى أٟمف ىم٤مل :جيقز ًمٚماورة.
احلٞمؾ -يمام شم٘مدم -سمدقم٦م ُمٜمٙمرة ،ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :أضمزم سم٠من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم مل نٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ طمٞمٚم٦م واطمهدة ُمهـ
هذه احلٞمؾ ،وإٟمام أول ُم٤م سمدأت ذم اعمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وىمد ن١مظمذ سمٕمْمٝم٤م ،سمٕمض أهؾ اًمرأي ذم أواظمر اعمئ٦م إومم ،أو ذم آظمر
قمٍم شم٤مسمع اًمت٤مسمٕملم ،ومٝمل سمدقم٦م ُمٜمٙمرة.
وذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم أدًم٦مُ ،مٜمٝم٤م ُم٤م ؾمٜمذيمره أن ،وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اسمـ سمٓم٦م ،وُمٜمٝم٤م أدًم٦م مجٕمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٥م إظمهرى،
أو ومتح اهلل هب٤م قمٚمٞمف.

( )584أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم هتذن٥م أصم٤مر ( )236سمٜمحقه.
( )585اًمٜمس٤مء.19 :
احلراين ،صمؿ
( ) 586شم٘مل اًمدنـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلا سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗم؛ ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م .اٟمٔمر اًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 10 /7شمرمج٦م .)619
( ) 587حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أنقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمرنز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗم؛ اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزن٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخسلم
وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدان٦م واًمٜمٝم٤من٦م ( ،)523 /18واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 170 /5شمرمج٦م .)600

إبطال الحيل
احلٞم َٚم ِ٦م ِذم َ ِ ِ
احلٞم ِؾ ،و َأص ُؾ ِْ
ِ
ِ
ِ
٤مقَ ،واًمٜمِّ َٗم ُ
اخلَ ِدن َٕم ُ٦م ٟمِ َٗم ٌ
اإلؾمالَ ِم َظم ِدن َٕم ٌ٦مَ ،و ْ
٤مق ِقمٜمْْهدََ اهللِ -
(ا ًْم٘م ْس ُؿ اًمثَّ٤مًم ُ٨م :إِ ْسم َٓم ُ٤مل ْ َ َ ْ
ذن َٕم٦م ْ
ِ
ِ
﴿و ُِم َـ اًمٜمَّ ِ
َّ٤مس َُم ْـ َن ُ٘م ُ
س ِ
هؿ
اح ا ًْم ُٙم ْٗم ِرَ ،ىم َ٤مل اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ :
قل آ َُمٜمََّّ٤م سمِ٤مهللَِّ َوسمِ٤م ًْم َٞم ْق ِم أظم ِر َو َُم٤م ُه ْ
َقم َّز َو َضم َّؾَ -أ َقم َٔم ُؿ ُم ْـ ُ َ
خي ِ
خيْدََ ُقمق َن إَِّٓ َأ ْٟم ُٗم َس ُٝم ْؿ َو َُم٤م َن ِْم ُٕم ُرو َن﴾ ، ،وىم٤مل -شمبه٤مرك وشمٕمه٤ممم﴿ :إِ َّن
َ٤مد ُقمق َن اهللََّ َوا ًَّم ِذن َـ آ َُمٜمُُقا َو َُم٤م َ ْ
لم * ُ َ
سمِ ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
ِ
لم ُ َ ِ
اًمّمالَ َِة َىم٤م ُُمقا ُيم َُس َ٤ممم﴾ .
اعمُْٜمََ٤مومِ ِ٘م َ
خيَ٤مد ُقمق َن اهللََّ َو ُه َق َظم٤مد ُقم ُٝم ْؿ َوإِ َذا َىم٤م ُُمقا إِ َمم َّ
( )588

( )589

قل إَ ْطم َٙمَ٤م ِم ِ
لم َأ ْفم َٝم ُروا َىم ُب َ
هلل
اإل ْؾمالَ َُِم َّٞم ِ٦مَ ،و َأ ًْم َز ُُمقا َأ ْٟم ُٗم َس ُٝم ُؿ اًمتََّّدََ ُّن َـ ِ َهب٤مِ ،طمٞم َٚم ً٦م سمِ َذًمِ َؽَ ،و َظم ِدن َٕم ً٦م ِ
َأ َومالَ َشم ََرى َأ َّن اعمُْٜمََ٤مومِ ِ٘م َ
ِ ِ
ِ ِ
 َقم َّز وضم َّؾ -وًمِرؾمقًمِ ِف -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ وًمِ ِٕمب ِحي َٗم ُٔمقا
لم َ -ر َ ْ
٤مد ِه اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
ْ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
مح ُ٦م اهللُ ِ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿً :م َٞم ْح٘مٜمُُقا سمِ َذًم َؽ د َُم٤م َء ُه ْؿ َو َ ْ
َ َ ُ
َأُمق َاهلؿَ ،وم َ٠م ْقم َٓم٤مهؿ ُم٤م َأرادوا سمِام َأ ْفمٝمروا ،و َأ ْيم َْذهبؿ ومِٞمام اد ُقمقا سمِام َأرسوا و َأسم َٓمٜمُُهقا ،ورد َقم َٚمهٞم ِٝم ِؿ َيمٞمهدََ هؿ و َظم ِ
هدن َٕمتَ ُٝم ْؿ
ْ ُ ْ َ
َ َّ َ ْ
َ َ ُّ َ ْ
َ َ ُ ْ َ َّ
ُ ْ َ َ ُ َ َُ
َْ ُْ
ٞمد ،واؾمتِٕمام َهلؿ آَٓ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ت ِ
َػم ا ًَّم ِذي َأ َُم َر اهللُ ِسم ِف ُِم ْـ َظم٤مًمِ ِ
نهام ِن
اإل َ
ص اًم َّت َّّْمد ِنؼ َو َص ِ٤مذم اًم َّت َّْقطم َ ْ ْ َ ُ ْ
ِسم ُسقء ا ْقمت َ٘م٤مده ْؿَ ،وإِ َرا َد َ ُ
اهت ْؿ َهم ْ َ

احلٞم َٚم ِ٦م ،وهق َأ ْومح ُِمٝم٤م و َأ ْىمبحٝم٤م ،و ُيم ُُّؾ ُم٤م َيمَ٤م َن ُِمـ ِْ
َػم ُم٤م َأراده٤م اهللُ َ -قم َّز وضم َّؾ ،وه َذا سم٤مب ُِمـ ِْ
ِ
احلٞم َٚم ِ٦م َوم ُٛم َِمهبَّ ٌف ِ َهبه٤م،
ًم َٖم ْ ِ َ َ َ َ
َ
َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ َ َ ٌ َ
َ
٥م َقمٜمْ َٝم٤م).
قب إِ ًَمٞمْ َٝم٤مَ ،و ُُمتَ ََِم ِّٕم ٌ
َو َُمٜمْ ُْس ٌ

هذا اًمدًمٞمؾ إول ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ  ،وهق إصؾ ،وهق أن احلٞمؾ ٟمٗم٤مق ،وؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق اًمٕمب٤مس اسمـ شمٞمٛمٞمه٦م
ًمف يمٚمٛم٦م ؿمٝمػمة ،ىم٤مل :احلٞمؾ ٟمٗم٤مق ذم اًمنمائع ،يمام أن اًمٜمٗم٤مق إيمؼم ٟمٗم٤مق ذم اًمٕم٘م٤مئد.
ويمام أن اًمٜمٗم٤مق إيمؼم ٟ-مٗم٤مق اسمـ ؾمٚمقل
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وأُمث٤مًمف إمم نقم اًم٘مٞم٤مُم٦م -أقمٔمؿ قمٜمد اهلل ُمـ ساح اًمٙمٗمر ،وهؿ ذم

اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر ،وم٤مًمٜمٗم٤مق ذم اًمنمائع أقمٔمؿ ُمـ ساح اًمذٟمقب واعمٕم٤مِص ،وم٤مًمذي حيته٤مل قمهغم اًمرسمه٤م أؿمهد
ضمر ًُم٤م ُِمـ اًمذي نٍمح سم٤مًمرسم٤م :وًمذًمؽ ص٤مرت اًمٕمٞمٜم٦م أظمب٨م ُمـ اًمرسم٤م اًمٍماح ،وٟمحق ذًمؽ.
وًمذًمؽ ىم٤ملُ :م٤م وضمف احلٞمٚم٦م قمٜمد اعمٜم٤موم٘ملم؟ وضمف احلٞمٚم٦م أهنؿ أفمٝمروا اإلؾمالم ،ونّمٚمقن ُمع اعمسٚمٛملم ،وأصم٘مهؾ
اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ صالة اًمٕمِم٤مء واًمٗمجرٕ :هنؿ ٓ نرضمقن صمقا ًسم٤م ،وحيجقن ُمهع اعمسهٚمٛملم ،ونٖمهزون ُمٕمٝمهؿ ،وههؿ ٓ
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( )589اًمٜمس٤مء.142 :
يب سمـ ؾمٚمقلُ .مـ أذاف اخلزرج ،ويم٤مٟم٧م اخلزرج ىمد اضمتٛمٕم٧م قمغم أن نتقضمقه ونسٜمدوا أُمرهؿ إًمٞمف ىمبؾ ُمبٕم٨م
( )590اعمٜم٤مومؼ قمبد اهلل سمـ ُأ َ ّ
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ومٚمام ضم٤مء اهلل سم٤مإلؾمالمٟ :مٗمس قمغم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمٜمبقة ،وأظمذشمف اًمٕمزة ،ومٚمؿ خيٚمص
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(ص 416 :شمرمج٦م .)1424

إبطال الحيل
نرندون اًمثقاب ،وإٟمام نرندون أن حي٘مٜمقا دُم٤مءهؿ ،وحيٗمٔمقا أُمقاهلؿ وذرن٤مهتؿ ،ومٝمؿ نٔمٝمرون ؿمٞمئً٤م ،ونبٓمٜمقن ؿمهٞمئً٤م
ٟمٙم٤مطم٤م أو سمٞم ًٕم٤م وهق ٓ نرنده٤م ،وإٟمهام نرنهد
قم٘مدً ا أو
آظمر ،ومٝمذا هق اًمٜمٗم٤مق إيمؼم ،وذم احلٞمؾ ٟمٗمس اًمٓمرن٘م٦م ،ومٞمٔمٝمر ً
ً
ؿمٞم ًئ٤م آظمر.
ومٝمل يمام ىم٤مل أسمق اًمٕمب٤مس :احلٞمٚم٦م ٟمٗم٤مق ذم اًمنمائع ،يمام أن اًمٜمٗم٤مق إيمؼم ٟمٗمه٤مق ذم اًمٕم٘م٤مئهد ،وأقمٔمهؿ إدًمه٦م ذم
إسمٓم٤مل احلٞمؾ هذا اًمدًمٞمؾ ،ومبٕمد طمٙم٤من٦م اإلمج٤مع قمـ اًمّمح٤مسم٦مٕ :ن طمٙم٤من٦م اإلمج٤مع -يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالمُ -م٘مهدم
قمغم يمؾ إدًم٦م ،قمغم يمراه٦م احلٞمؾ ،واًمٜمٗمقر ُمٜمٝم٤م ،ىم٤مل :يمؾ ُم٤م يمه٤من ُمهـ احلٞمهؾ ،ومٛمِمهبف سم٤مًمٜمٗمه٤مق وُمٜمسهقب إًمٞمهف،
وُمتِمٕم٥م قمٜمف.
ِ
ِ ِِ
٤مضم ِ٦م إِ ًَمٞمْ َٝم٤مَ ،و ِؿمهدََّّ ِة
احل َ
ذ َع  -سمِ ًّرا سمِ َٙمَ٤م َّوم٦م َظم ْٚم٘مف َوإِ ْر َوم٤م ًىم٤م ِهبِ ْؿُ -ر َظم ًّم٤م َو َص َٗم َٝم٤م قمٜمْْدََ ْ َ
( َأَٓ َشم ََرى َأ َّن اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ َ -
اًماور ِة ِقمٜمْْدََ ُٟم ُُز ِ
لم َوم َر َغ ُِم ْـ َوم ْر ِ
نْم٤م َأ ْو َقم َغم َؾم َٗم ٍر َوم ِٕمدََّّ ٌة ُِم ْـ َأ َّن٤م ٍم
﴿و َُم ْـ َيمَ٤م َن َُم ِر ً
وهل َ٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -قم َّز َو َضم َّؾِ -طم َ
اًمّم َٞم٤م ِمَ :
ض ِّ
َّ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ُأ َظم َر﴾ َ ،و َىم َ٤ملِ َ :
ض ْسمتُ ُْؿ ِذم إَ ْر ِ
هر ِذم
اًمّمهالََة﴾ َ ،وم َ٠م َسم َ
ٍمهوا ُمه َـ َّ
ض َوم َٚم ْٞم َس َقم َٚم ْٞم ُٙم ُْؿ ُضمٜمَ ٌ
ه٤مح ا ًْمٗم ْٓم َ
َ٤مح َأ ْن َشم ْ٘م ُ ُ
﴿وإ َذا َ َ
( )591

( )592

ِ
ِ
ِ
ْهؾ َو ِْ
آؾمتِ َٓم٤م َقم ِ٦مَ ،وم َٚمق َأ َّن َر ُضمالً َؾم٤م َوم َر َٓ ُن ِرندُُ سمِ َسه َٗم ِر ِه إَِّٓ إَ ْيم َ
اجل َهام َع
ٍم َّ
َّ
احل َّ٩م سمِ ُق ُضمقد ْ
اًمّمالََةَ ،و َوم َر َض ْ َ
اًمّمالََةَ ،و َىم ْ َ
هن٤مرا ِذم َؿمٝم ِر رُم َْم٤م َن ،طمتََّّك ن ْ٘م ِيض َذًمِ َؽ َقم َغم ُمٝم ٍؾ ُمتَ َ٘م ِّٓمٕم٤م ِذم َىم ِّم ِػم إَن٤م ِم َقم َغم ُمر إَو َىم ِ
٤متَ ،و ًَم ْق َأ َّن َر ُضمالً َؾم٤م َوم َر َٓ
َ ِّ ْ
َّ
ََ ُ ً
ْ َ َ
ََ ً
َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
٥م َُم٤م ًَمه ُف
آؾمت َٓم٤م َقم٦م َوم َق َه َ
ُن ِرندُُ ُم ْـ َؾم َٗم ِره إَِّٓ َأ ْن َن َْم َع َقم ْـ َٟم ْٗمسف َسم ْٕم َض َصالََشمفَ ،و َيم ََذًم َؽ ًَم ْق َو َضم َ
احل ُّ٩م ِسم ُق ُضمقد ْ
٥م َقم َٚم ْٞمف ْ َ

دمه٥م ومِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ض وًمِ ِد ِه ِقمٜمْْدََ َأو َىم ِ
ِ
٤مت ْ
ٞمهف
ؽم َضم َٕم ُف َسم ْٕمدََ َذًم َؽَ ،و َيم ََذًم َؽ ًَم ْق َيمَ٤م َن ًَم ُف ُم ْـ َأ ْصٜمََ٤مف اعمَْ٤مؿمٞمَ٦م َُم ٌ٤مل َيمَث ٌػم َ ِ ُ
ْ
ًمبَ ْٕم ِ َ
اؾم َ ْ
احلَ ِّ٩مُ ،صم َّؿ ْ
٤مل اعمُْستَ َٗم ِ
احل ْق ِلَ ،و َضمرى َصمٛمٜمُ َٝم٤م َجم ْرى اعمَْ ِ
٤مدَ ،أ ْو َُم ٌ٤مل َص ِ٤مُم ٌ٧مَ ،وم ِٕمٜمْْدََ َر ْأ ِ
اًمز َيمَ٤م ُة ا ًْم َٙمَثِ َػم ُةَُ ،ومبَ٤م َقم َٝم٤م ِقمٜمْْدََ َر ْأ ِ
س ْ
احلَ ْق ِل ا ْسمتََ٤م َع
َّ
ْ
َ
َ َ
س َْ
٤مضٞم٤م َقم َغم َأطم َٙم ِ
ِ
ِ
احلق َل سم٤م َقمفًَ ،م َٙمَ٤م َن َه َذا ُيم ُّٚمف ِذم َفم ِ
َ٤مُم َٝم٤مَ ،و ًَم ِ
ذن َٕم ِ٦م ِ
٤مه ِر ِه َضم ِ٤مئ ًزا ِذم َ ِ
هق
ْ
اإل ْؾمالَ ِم َُم ً
ُ
٤مو َز ْ َ ْ َ ُ
سمِف َقم َ٘م ً٤مرا َطمتََّّك إِ َذا َضم َ

٤مقم ُٚمف مجِٞمع ُوم َ٘مٝم ِ
ِ ِ
٤مء اعمُْس ِٚم ِٛم َ ِ ِ
ِ
َػم خمُُ ْ ِ ٍؼم َهل ُ ْؿ سمِٜمِٞمَّتِ ِف َوَٓ َُم٤م َىم َّمهدََ ُه ًَمه ُف ُِمه ْـ َذًمِ َ
هؽ ،عمَه٤م
اؾمتَ ْٗمتََك َوم ُ َ َ َ
ْ
ْ
لم ذم َمجٞم ِع إَ ُْم َّم٤مر وم َٞمام َوم َٕم َؾ َهم ْ َ
َ٤من ِذم ضمق ِاز ِه و ِصحتِ ِف ،وَٓ ر َأوه طمرضم٤م ِذم ومِٕم ِٚم ِف ،وَٓ إِ ْصمام ِذم ُمر َشم ِ
ػ َقم َٚمٞم ِف ا ْصمٜمَ ِ
ْ
َٙمبِ ِفَ ،و َُم٤م َفمٜمُّ َُّؽ أ َن إِ َذا َيمَ٤م َن اعمُْ ْٗمتِهل
َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ً
اظمتَ َٚم َ ْ
ْ َ ً ُْ
هق ِ
٤مخلُ ْٚم ِع َقم َغم ْ ِ
لم ا ًْم ُٗمتْ َْقى سمِ ْ
لم ا ًْم َٗمتْ َْقى
ُقر ِة ِذم َه ِذ ِه اعمَْ ْس َ٠م ًَم ِ٦مَ ،و َسم ْ َ
أُم َر ِ َهب َذا َواًمدََّّ َّال َقم َٚمٞمْ ِف َواعمُْ ْٗمتِ َل سمِ ِفَ ،وَٓ َوم ْر َق َسم ْ َ
َُ
احل٤مل اعمَْ ْذ ُيم َ
َ
دمدُُ اهللََّ َ -قم َّز وضم َّؾَ -ىم ْدْ طمرم ِْ
٤مب ا ًَّمتِل َذ َيمَر َٟمَ٤مه٤م ُيم َّٚمٝم٤مَ ،وم٢مِهن٤م ُيم َّٚمٝم٤م َشمَر ِضمع إِ َمم ِْ
احلٞم َٚم ِ٦مَ ،و َ ِ
ِذم َه ِذ ِه إَ ْؾم َب ِ
احلٞم َٚم َ٦م َو ْ
اخلَ ِدن َٕمه َ٦م،
َ َ
َّ َ َ ْ ُ
ْ َ َ
َ َّ َ
احل ْٙم ِؿ ِذم َفم ِ
وطمرُمٝم٤م رؾمق ًُمف -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ -و َأسم َٓم َٚمٝم٤م ،وإِ ْن َأ ْقم َٓم َ ِ
٤مه ِر َه٤م).
ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ
٤مه٤م ص َّح َ٦م ْ ُ
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إبطال الحيل
رظمّم٤م ًمٕمب٤مدهً ،مٙمـ هذه اًمرظمص عمـ
اعم١مًمػ نبدأ إدًم٦م سم٘مقًمف :أومال شمرى ،أٓ شمرى ..وم٤مهلل -قمز وضمؾ -ذع
ً
شمٕمرض هل٤م ،وهق ُمـ أهٚمٝم٤م ،ومنمع ًمٚمٛمس٤مومر إذا ؾم٤مومر ذم رُمْم٤من أن نٗمٓمر ،إذا يم٤من ًمف ؾمٗمر ُم٘مّمقد ،أو ن٘مّمد اًمسٗمر
ُمب٤مطم٤م أو واضم ًب٤م أو طمتك حمر ًُم٤م قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمحً ،مٙمـ ًمهق ؾمه٤مومر ٕضمهؾ أن نٗمٓمهر:
عمّمٚمحتف ،ؾمقاء يم٤من ؾمٗمره ً
ٟم٘مقل :هذا اؾمتخدم رظمص اهلل ذم همػم ُم٤م أطمؾ اهلل :وم٤مهلل -قمز وضمؾُ -م٤م ومتح اًمب٤مب هلذا وأُمث٤مًمف ،سمهؾ ومهتح اًمبه٤مب
ًمٚمٛمس٤مومر احل٘مٞم٘مل ،وهذا ُمس٤مومر ُمزنػ خم٤مدع حمت٤مل ،هذه اًمّمقرة إومم.
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦مً :مق ؾم٤مومر ُمـ أضمؾ أن نْمع قمـ ٟمٗمسف سمٕمض اًمّمالة ،وهذه صقرة ُمتّمهقرة ،وًمٙمهـ ن٘مهؾ أن
نتجِمؿ اًمسٗمر ُمـ أضمؾ اًمريمٕمتلمً ،مٙمـ هذا صحٞمح ُمـ سم٤مب اًمتّمقر ،ومٝمذا ًمٞمس ُمـ أهؾ اجلٛمعٟٕ :مف ؾم٤مومر طمتك
جيٛمع اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ،صمؿ نرضمع.
اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦مً :مق وضم٥م قمٚمٞمف احل٩م سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م ،ومقه٥م اعم٤مل ًمبٕمض أوٓده :طمتك نتج٤موز ُمقؾمؿ احل٩م ،صمؿ
اؾمؽمد اعم٤مل ُمـ وًمده ،وىم٤مل :أٟم٤م همػم ُمستٓمٞمع ،ومٝمذه اهلب٦م صقرن٦م ،وهق ُمٜم٤مومؼ خي٤مدع اهلل ورؾمقًمف.
اًمّمقرة اًمراسمٕم٦مً :مق يم٤من ًمف ُمـ أصٜم٤مف اعم٤مؿمٞم٦م ُم٤مل يمثػم ،دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة اًمٙمثػمة ،ومٕمٜمهد رأس احلهقل سم٤مقمٝمه٤م،
وضمرى صمٛمٜمٝم٤م جمرى اعم٤مل اعمستٗم٤مد ،واعم٤مل اعمستٗم٤مد إذا ىمبْمف اإلٟمس٤من سمدأ سمف طمقًٓ
ضمدندً ا ،يم٤معم٤مل اًمذي نستٗمٞمده ُمـ
ً
ضمدندً ا ،ويمٚمام طم٤مل قمٚمٞمف احلقل سم٤مع اعم٤مؿمٞم٦م ،وإذا اٟمتٝمهك احلهقل أظمهذ اعمه٤مل
ُمػماصمف ،ومٝمذا سم٤مع اعم٤مؿمٞم٦م ،وأصبح اعم٤مل
ً
واؿمؽمى سمف ُم٤مؿمٞم٦م أظمرى ،ومٝمق حيت٤مل قمغم ؾم٘مقط اًمزيم٤مة قمٚمٞمفْ ( ،أو ٌ
ص٤مُم٧م) ،أي :اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ،وقمٜمد رأس
ُم٤مل
ٌ
قم٘م٤مرا وهق ٓ نرنده ،وم٢مذا اٟم٘مٓمع احلقل سم٤مع اًمٕم٘م٤مر ورده٤م إمم اعم٤مل ،ومٝمق نٜمت٘مؾ ُمـ اعم٤مل إمم اًمٕم٘م٤مر،
احلقل نِمؽمي سمف ً
وُمـ اًمٕم٘م٤مر إمم اعم٤مل :طمتك ْيرب ُمـ اًمزيم٤مة.
ضمدًّ ا ،وىمد شم٘مدم سمٕمض صقره٤م ،وهذا يمٚمف ضم٤مئز ذم فم٤مهر إُمر ،ومٚمق اؾمتٗمتك يمؾ أهؾ اإلؾمهالم
واًمّمقر يمثػمة ًّ
ومل خيؼم سمٜمٞمتف ،عم٤م اظمتٚمػ قمٚمٞمف اصمٜم٤من ذم ضمقازه ،ومٚمق ؾم٠مل :أٟم٤م أؾم٤مومر ذم رُمْم٤من ،ومٝمهؾ أىمٍمه؟ وههؾ أومٓمهر؟ ًم٘مه٤مل
اعمٗمتلٟ :مٕمؿ شم٘مٍم وشمٗمٓمرً ،مٙمٜمف مل خيؼمه أٟمف ؾم٤مومر ًمٞمؽمظمص ،وًمق ؾم٠مل :أٟم٤م سمٕم٧م اعم٤مؿمٞم٦م سمامل ،هؾ جيقز؟ ًم٘م٤مل اعمٗمتل:
جيقزً ،مٙمـ ًمق أظمؼمه سم٘مّمده ًم٘م٤مل ٓ :جيقز...

إبطال الحيل
وم٢مذن اًمذي نٗمسد هق اًم٘مّمد :وًمذًمؽ ٓ ْيدم احلٞمؾ ُمـ أصٚمٝم٤م إٓ اقمتب٤مر اًم٘مّمد :حلدن٨م قمٛمر« :إِ َّٟم ََّام إَ ْقم َام ُل
سمِ٤مًمٜمِّ َّٞم ِ٦مَ ،وإِ َّٟم ََّام ًمِ ُٙم ُِّؾ ا ُْم ِر ٍئ َُم٤م َٟم ََقىش  ،ومٙمام أٟمٜم٤م ٟمٕمتؼم اًم٘مّمد ذم اًمٜمٗم٤مقٟ ،مٕمتؼمه ذم احلٞمؾ.
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ضمدًّ ا ،ن٘مقل :اًمٗم٘مٞمف ن٘مقلُ :م٤مذا أردت؟ وٟمّمػ اًمٗم٘مٞمف أو
وًمذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ ًمف يمٚمٛم٦م ًمٓمٞمٗم٦م وهل ىم٤مقمدة قمٛمٞم٘م٦م ًّ
همػم اًمٗم٘مٞمف ن٘مقلُ :م٤مذا ىمٚم٧م؟
واًمٞمقم دمدون أيمثر َُمـ نتٙمٚمؿ ذم ُمس٤مئؾ احلٞمؾ اعمٕم٤مسة ن٘مقل :صقرة يمذا صحٞمح٦مٟ ،م٘مقل :صقرة قم٘مد ٟمٙم٤مح
اًمتحٚمٞمؾ صحٞمح٦م ،وسمٞمع اًمٕمٞمٜم٦م صقرشمف صحٞمح٦مً ،مٙمـ ُم٤م اًم٘مّمد؟ «إِ َّٟمَّام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمِّٞم ِ
ُهؾ ا ُْم ِ
ل ُيم ِّ
هر ٍئ َُمه٤م
ه٤متَ ،وإِ َّٟم ََّهام ِ ِ
َّ
َ
َ
َٟم ََقىش .
( )594

ِ
ِ
ِ
سم٤محلٞمٚم٦م) ،وندل اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ،ون٘مقل :هذا ضمٞمد ،وهذا
ن٠مُمر
ىم٤مل أسمق قمبد اهلل( :ومام فمٜمُُّّؽ إ َذا يم٤م َن اعمٗمتل هق اًمذي ُ
إؾمالُمل ،وهذا جيقزٟ ،مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م ،ومبدًٓ ُمـ أن نٜمٝمك اًمٜم٤مس قمٜمٝم٤م ص٤مر هق اًمذي ندل قمٚمٞمٝم٤م! وىمهد
شم٘مدُم٧م صٗم٦م اعمٗمتل احل٘مٞم٘مل واعمٗمتل اعمزنػ.
ِ
ِ
اخلَ ْٚم ِ
( َأَّٓ َشم ََرى َأ َّن َر ُؾم َ
َؽمَ ،و ُه َق َأ ْقمهدََ ُل ْ
هؼ ِذم
اؾمتَ َ َ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ -طم َٙم ََؿ سمِ َام َفم َٝم َرَ ،و َأ ْسم َٓم َؾ َذًم َؽ سمِ َام ْ
ِِ
َّ٤مس ُمـ ن ُٙمُق ُن َأ ًْم َٓم َ ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
حل َـ ُِم ْـ َظم ّْم ِٛم ِف سمِ ُح َّجتِ ِف،
ُطم ُٙمُق َُمتفَ ،و َأ ْقم َٚم ُٛم ُٝم ْؿ سمِ َ٘مْم َّٞمتفَ ،وعمََّ٤م َقمٚم َؿ َأ َّن ِذم اًمٜمَّ ِ َ ْ َ
ػ طمٞم َٚم ً٦م ِذم ُظم ُّمق َُمتفَ ،و َأ ْ َ
احل ْٙمْؿ سمِام َفمٝمر َٓ سمِام اؾم َت ََؽمَ ،ىم َ٤مل -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚم ِؿ« :إِ َّٟم ُٙمُؿ َ ْ ِ
حل ُـ سمِ ُح َّجتِ ِف ُِم ْـ
َ
خت َتَّم ُٛمق َن إِ َ َّزمَ ،و ًَم َٕم َّؾ َسم ْٕم َْم ُٙم ُْؿ َأ ْ َ
ْ
ْ َ َ
َو َأ َّن ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ص ِ
٤مطمبِ ِفَ ،ومٛم ْـ َىم َْمٞمْ ُ٧م ًَم ُف َؿمٞمْئً٤م ُِم ْـ ُم ِ
٤مل َأ ِظم ِٞمف سمِ َٖم ْ ِ
َهرى َأ َّن
َ
َّه٤مرش َ ،أ َومهالَ َشم َ
َػم َطم ٍّؼ َومالَ َن ْ٠م ُظم ْذ ُهَ :وم٢مِ َّٟم ََّام َأ ْىم َٓم ُع ًَم ُف ىم ْٓم َٕم ً٦م ُم َـ اًمٜمَّ َ
َ
َ
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َػم طم ٍّؼ ،و َأوضم٥م ًمِّم ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
٤مطمبِ َٝم٤م اًمٜمَّ ََّ٤مر سمِ َهام َأ ْسم َٓمه َـ ُِمه ْـ
َفم٤مه َر ا ًْم َ٘مْمٞمَّ٦م َطم وؼ سمِ َام َفم َٝم َر ُم ْـ طمٞم َٚم٦م َص٤مطمبِ َٝم٤م َو َُم ْٙم ِْرهُ ،صم َّؿ َضم َٕم َٚم َٝم٤م سمِ َٖم ْ ِ َ َ ْ َ َ َ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِرس ِه و َقم ْز ُِم ِفَ ،وم َٚمق َيمَ٤م َن َفم ِ
احلُ ْٙم ِؿ ِ
٤مه ُر ْ
٥م ًَم ُف
اإل ْؾمالََُم ِّل َندْْ َر ُأ َقم ْـ َص٤مطمبِف َوم َس٤م َد َُم٤م َز َوى َقمٜم ُف ُم ْـ طمٞم َٚمتف َوخمُُ َ٤م َد َقمتف ،عمَ٤م َأ ْو َضم َ
ْ
ِّ َ
َػم ُمق ِض ِٕم ِف ا ًَّم ِ
ِ
ِ
َر ُؾم ُ
٥م َه َذا ْ
هز
هذي َأ َرا َد اهللُ َ -قم َّ
اخلُ ْٚم ِعَِ ،و َض َٕم ُف ِذم َهم ْ ِ َ ْ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿ -اًمٜمَّ ََّ٤مرَ ،و َه َٙم ََذا َص٤مطم ُ
ِ
ِ
ٞمح).
ٞمحَ ،و َُم ْٕمٜمََ٤م ُه َُم ْر ُدو ٌد َىمبِ ٌ
َو َضم َّؾًَ -م ُفَ ،وم َٔم٤مه ُر ُه َصح ٌ

( )593ؾمبؼ خترجيف.
( )594ؾمبؼ خترجيف.
(ُ ) 595متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب ُمـ أىم٤مم اًمبٞمٜم٦م سمٕمد اًمٞمٛملم (ُ ،)7169 ،6967 ،2680مسٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م،
سم٤مب احلٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر واًمٚمحـ سم٤محلج٦م ( )1713سمٜمحقه ُمـ طمدن٨م أم ؾمٚمٛم٦م.

إبطال الحيل
هذا هق اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ،اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَّ -سملم أٟمف حيٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهرً ،مٙمـ إذا شمبلم أن اًمب٤مـمـ سمخالف
ذًمؽ ،وم٢من هذا ٓ نٕمٗمل ص٤مطمبف ُمـ اًمٜم٤مر ،وهذا ُمـ أوضح إدًم٦م ،وم٘م٤مل« :إِ َّٟم ُٙم ُْؿ َ ْ
ختتَ َِّم ُٛمق َن إِ َ َّزمَ ،وإِ ِّين َأ ْىم ِيض سمِٜمَ َْح ِق َُم٤م
َأ ْؾم َٛم ُعش ،وم٤مًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ٓ -نٕمرف اًمب٤مـمـ ،وٓ نٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥مً ،مٙمـ طمٙمٛمف ٓ نٖمػم طم٘مٞم٘م٦م إُمهقر:
ًمذًمؽ ىم٤ملَ « :وم َٛم ْـ َىم َْمٞمْ ُ٧م ًَم ُف ُِم ْـ َطم ِّؼ َأ ِظم ِٞمف َؿمٞمْئً٤م َومالَ َن ْ٠م ُظم ْذَ :وم٢مِ َّٟم ََّام َأ ْىم َٓم ُع ًَم ُف ِىم ْٓم َٕم ً٦م ُِم َـ اًمٜمَّ َِّ٤مرش ،ومدل قمغم أن اًمٜمبل -قمٚمٞمف
أسمدً ا.
اًمّمالة واًمسالم -وإن طمٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر وم٢من اًمب٤مـمـ ٓ نتٖمػم ً
وًمذًمؽ ن٘مقل اًمٕمٚمامء :هذا احلٙمؿ ىمْم٤م ًء ،وهٜم٤مك احلٙمؿ دن٤مٟم ً٦م ،وم٘مد ن٘ميض اًم٘م٤ميض سمام فمٝمهر ُمهـ اًمبٞمٜمه٤مت ،وذم
صحٞمح٤م ،وأفمٝمرت اًمبٞمع
اًمدن٤مٟم٦م ندري أن اًمٌمء ًمٞمس ًمف ،ومٝمذا ندل قمغم إسمٓم٤مل احلٞمؾ ،وم٠مٟم٧م وإن أفمٝمرت أن اًمٕم٘مد
ً
صحٞمح٤م ..ومٝمذا ٓ نٖمػم ُمـ سم٤مـمـ إُمر ؿمٞم ًئ٤م ،وم٢مذا يم٤من اهلل نٕمٚمؿ ُمٜمؽ أٟمؽ شمٔمٝمهر ؿمهٞم ًئ٤م وأٟمه٧م ٓ شمرنهده ،ومه٢من اهلل
ً
حي٤مؾمبؽ قمغم ٟمٞمتؽَ « :وإِ َّٟم ََّام ًمِ ُٙم ُِّؾ ا َُم ِر ٍئ َُم٤م َٟم ََقىش.
هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
(و ُِمـ َأو َض ِح إَ ِد ًَّم ِ٦م َقم َغم سم ْٓمالَ َِن ِْ
احلٞم َٚم ِ٦م ِذم إَ ْطم َٙمَ٤م ِم هنل رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص َّ
هف َو َؾمه َّٚم َؿَ -قمٜمْ َٝمه٤مَ ،و ًَم ْٕمٜمَ ُتُه ُف
ْ
ُ
َ ْ ْ
َُْ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اًمّم َب ِ
اينَ ،ىم َ٤مل:
٤مح َّ
احل َس ِـ َأ ْ َ
احل َس ُـ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َّ
محَدُُ ْسم ُـ ُُم ْسٚم ٍؿَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ َ
َوم٤مقم َٚم َٝم٤مُ ،م ْـ َذًم َؽ َُم٤م َطمدََّّ َصمٜمََ٤م سمِف َأ ُسمق ْ َ
اًمز ْقم َٗم َر ُّ
ِ
ٍ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َنزندُُ ْسم ُـ َه ُ٤مرو َنَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َقم ْٛمرو َقم ْـ َأ ِيب َؾم َٚم َٛم َ٦م َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْن َر َة َ -ر َ
٤مرم اهللِ سمِ َ٠مد َٟمَك ِْ
ِ
ِ
ِ
ِ
احل َٞم ِؾش) .
ْ
اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿَ َٓ« :شم َْر َشمَٙم ُبقا َُم٤م ْار َشم َٙم َب٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُدَ ،وم َت َْس َتَح ُّٚمقا َحم َ ِ َ
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هذا هق اًمدًمٞمؾ اًمراسمع ،وهذا احلدن٨م قمٜمد اًمؽمُمذي ،وصححف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وىم٤مل :هذا احلهدن٨م
ُمـ اًمٕمٚمامء َُمـ نّمحح إؾمٜم٤مده ،وُمٜمٝمؿ َُمـ حيسٜمف ،وُمٕمٜم٤مه صحٞمح ،وإدًم٦م شمدل قمٚمٞمف ،ىم٤مل –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
٤مرم اهللِ سمِ َ٠مد َٟمَك ِْ
ِ
ِ
ِ
احل َٞم ِؾش ،وم٤محلٞمؾ سمْم٤مقم٦م اًمٞمٝمقد :وهؿ قمغم هذا إمم اًمٞمقم:
ْ
«َٓ َشم َْر َشمَٙم ُبقا َُم٤م ْار َشم َٙم َب٧م ا ًْم َٞم ُٝمق ُدَ ،ومتَ َْستََح ُّٚمقا َحم َ ِ َ
ٕن هذه سمْم٤مقمتٝمؿ ،حيت٤مًمقن قمغم حم٤مرم اهلل -قمز وضمؾ :وًمذًمؽ نٗمرطمقن هبذه احلٞمؾ أؿمد اًمٗمرح ،وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن
صمالصم٦م ُمـ يمت٥م احلٞمؾ اًمتل أ ًَّمٗمٝم٤م :اصمٜم٤من ُمـ إطمٜم٤مف ،وواطمد ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،ىمد طم٘م٘مٝم٤م اعمستنمق اًمٞمٝمقدي نقؾمهػ

( )596طمسـ :أظمرضمف اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه (ُ ) 137/1مـ ـمرنؼ اسمـ سمٓم٦م ،وىم٤مل :وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد ،وأمحد سمـ حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ هذا ،وصم٘م٦م احل٤مومظ
أسمق سمٙمر اًمبٖمدادي وسم٤مىمل رضم٤مًمف ُمِمٝمقرون قمغم ذط اًمّمحٞمح ،واهلل أقمٚمؿ ،وىم٤مل ذم ُمقضع آظمر ( :)214/2وهذا إؾمٜم٤مد ضمٞمد :وم٢من أمحد
سمـ حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ ه ذا ذيمره اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف ووصم٘مف وسم٤مىمل رضم٤مًمف ُمِمٝمقرون صم٘م٤مت ونّمحح اًمؽمُمذي سمٛمثؾ هذا اإلؾمٜم٤مد يمثػما.
ىم٤مل إًمب٤مين ذم ؾمٚمسٚم٦م إطم٤مدن٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م ( :)608/1رواه اسمـ سمٓم٦م ذم "ضمزء اخلٚمع وإسمٓم٤مل احلٞمؾ" وإؾمٜم٤مده ضمٞمد يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم
شمٗمسػمه.

إبطال الحيل
ؿم٤مظم٧م ىمبؾ ُمئ٦م ؾمٜم٦م ،وهق ُمستنمق ْيقدي جمرم ،طم٘م٘مٝمه٤م وأظمرضمٝمه٤م ُمهـ سمٓمهقن اعمخٓمقـمه٤مت ،وقمٚمهؼ قمٚمٞمٝمه٤م،
وأظمرضمٝم٤م ذم يمت٤مب واطمد! وذًمؽ ٕهن٤م واوم٘م٧م دنٜمف اًمذي هق قمٚمٞمف ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م.
وري ،وطمهدََّّ َصمٜمََ٤م اسمهـ خمََ ْ َٚم ٍ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ٍد اًمٜمَّٞمْ َس٤م ُسم ِ
هدَ ،ىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسمه ُـ
ْ ُ
قر ُّيَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م اًمدُُّّ ِ ُّ َ َ
ِ
ِ
ٞمه٥م ْسم ِ
شَ ،قمه ْـ َطمبِ ِ
مح ِـَ ،قم ِـ إَ ْقم َٛم ِ
هـ َأ ِيب
اًمر ْ َ
قؾمكَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َؿمٞم َب٤م ُن ْسم ُـ َقم ْبد َّ
َز ْٟم َْج َق ْنفَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُقم َب ْٞمدُُ اهللِ ْسم ُـ ُُم َ
ِ
ِ
٧مَ ،قمـ ؾم ِٕم ِ
َصم٤مسمِ ٍ
اخلَ َّٓم ِ
ٞمد ْسم ِـ ُضم َب ْ ٍػمَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
ه٤ملَ :ىم َ
يض اهللُ َقمٜمْْه ُفَ -ىم َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ ،قم ْـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
ه٤مل
ْ َ
ه٤مب َ -ر َ
٤مس َ -ر َ
ِ
حي ِّر ُُمق َن َؿم ْح َؿ ا ًْم َٖمٜمَ ِؿ َو َن ْ٠م ُيم ُٚمق َن َأ ْصم َام َهن َ٤مش ).
َر ُؾمق ُل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿًَ « :م َٕم َـ اهللُ ا ًْم َٞم ُٝمق َدَ ُ ،
( )597

احلدن٨م هذا أصٚمف ذم اًمّمحٞمح ،ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ « :ىم٤م َشم َ
َهؾ اهللُ ا ًْمٞمَ ُٝمهق َدش  ..احلهدن٨م ،وذم ًمٗمهظ:
( )598

« ًَم َٕم َـ اهللُ ا ًْم َٞم ُٝمق َد عمََّ٤م َطم َّر َم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُؿم ُحق َم اعمَْ ْٞم َت َِ٦مش  ..احلدن٨م ،وىم٤مل -شمٕم٤مممَ  :و َقم َغم ا ًَّم ِذن َـ َه٤م ُدوا َطم َّر ُْمٜمََ٤م ُيم َُّؾ ِذي
( )599

ِ
احل َقا َن٤م َأ ْو َُم٤م ْ
َ٤مهؿ
ُفم ُٗم ٍر َو ُِم َـ ا ًْم َب َ٘م ِر َوا ًْم َٖمٜمَ ِؿ َطم َّر ُْمٜمََ٤م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ ُؿم ُحق َُم ُٝم َام إَِّٓ َُم٤م َ َ
اظمتَ َٚم َط سمِ َٕم ْٔم ٍؿ َذًم َؽ َضم َز ْنٜمَ ُ
مه٤م َأ ِو ْ َ
قر ُ َ
مح َٚم ْ٧م ُفم ُٝم ُ
سمِب ْٖم ِْٞم ِٝمؿ وإِ َّٟمَّ٤م ًَمّم ِ
٤مد ُىمق َن
َ
َ ْ َ

 ،عم٤م طمرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمِمحؿُ ،م٤مذا ومٕمٚمقا؟ مجٚمقهه٤م ،أي :أذاسمقهه٤م ،وىمه٤مًمقا :ههذا ودك،

( )600

واًمقدك هق اًمِمحؿ اعمذاب ،وىم٤مًمقاٟ :محـ ٟمبٞمع اًمقدك ٓ اًمِمحؿ! ويمام ىم٤مل أنهقب اًمسهختٞم٤مين  :يمه٠من اهلل صهبل
( )601

نّمٜمع ُمٕمف هذا اًمٌمء :وًمذًمؽ اؿمتد همْم٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ وقمغم َُمـ شمِمبف هبؿ.
قل اهللِ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿ -إِ َّٟمَّام ًَمٕمـ ا ًْمٞمٝمقد سمِ٤مؾمتِٕمام ِهلؿ ِْ
ىم٤مل أسمق قمبد اهللَ ( :وم َر ُؾم ُ
احلٞم َٚم َ٦م سمِ َ٠م ْيم ِْٚم ِٝم ْؿ َصم َٛم َـ ُّ
اًمِم ُحق ِم:
َ
ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َْ ُ
خي ِ
َٕ َّن َأ ْيم َٚمٝم٤م طمرام ،و ِْ
َ٤مد ُع َر َّسم ُف.
احلٞم َٚم ُ٦م َطم َرا ٌمَ ،واعمُْ ْستَ ْٕم ِٛم ُؾ َهل َ٤م ِذم ِدنٜمِ ِف إِ َّٟم ََّام ُ َ
َ ََ ٌ َ

( )597أظمرضمف نٕم٘مقب سمـ ؿمٞمب٦م ذم ُمسٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب (ُ )6مـ ـمرنؼ قمبٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك سمف.
(ُ ) 598متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ٓ نذاب ؿمحؿ اعمٞمت٦م وٓ نب٤مع وديمف (ُ ،) 2223مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة ،سم٤مب حترنؿ سمٞمع
اخلٛمر واعمٞمت٦م واخلٜمزنر وإصٜم٤مم ( )1582سمٜمحقه ُمـ طمدن٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.
(ُ )599متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدن٨م إٟمبٞم٤مء ،سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إرسائٞمؾ (ُ ،) 3460مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة ،سم٤مب حترنؿ سمٞمع
اخلٛمر واعمٞمت٦م واخلٜمزنر وإصٜم٤مم ( )1582سمٜمحقه ُمـ طمدن٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.
( )600إٟمٕم٤مم.146 :
( ) 601أنقب اسمـ أيب متٞمٛم٦م يمٞمس٤من اًمسختٞم٤مين ،اًمٕمٜمزيُ ،مقٓهؿ ،أسمق سمٙمر اًمبٍمي ،إَ َد ُِم ّل ون٘م٤مل :وٓؤه ًمٓمٝمٞم٦م ،وىمٞمؾ :جلٝمٞمٜم٦م .اإلُم٤مم احل٤مومظ
ؾمٞمد اًمٕمٚمامء .قمداده ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملمُ .مقًمده قم٤مم شمقذم اسمـ قمب٤مس ،ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م طمج٦م ُمـ يمب٤مر
اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمب٤مد .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُمئ٦م سم٤مًمبٍمة ،زُمـ اًمٓم٤مقم قن ،وًمف صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 457 /3شمرمج٦م
 ،)607وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 15 /6شمرمج٦م .)7

إبطال الحيل
قؾمكَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َؾم ِٕمٞمدُُ ْسم ُـ َُمٜمْ ُّْم ٍ
قرَ ،ىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم ِ ٍّكم ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
نم ْسم ُـ ُُم َ
محَدََ ا ًْم َب َّز ُارَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م سمِ ْ ُ
ِ
احل ِ ِ
ِ
اًمس َٚم ِٛم ُّلَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َقم ِّب ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -أ َّٟم ُف َأ َشمَه٤م ُه
٤مرث ُّ
ُه َِم ْٞم ٍؿَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إَ ْقم َٛم ُشَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م قم ْٛم َرا ُن ْسم ُـ ْ َ
٤مس َ -ر َ
جي َٕم ِ
َر ُضم ٌؾ َوم َ٘م َ٤مل :إِ َّن َقم َّٛم ُف َـم َّٚم َؼ ا ُْم َر َأ َشم ُف َصمالَ ًصم٤م َو َٟم َِد َمَ ،وم َ٘م َ٤مل :إِ َّن َقم َّٛم َؽ َقم ََم اهللَ َوم َ٠م ْٟمْدََ َُم ُفَ ،و َأ َـم٤م َع َّ
هؾ اهللُ ًَمه ُف
اًمِم ْٞم َٓم٤م َن َوم َٚم ْؿ َ ْ
خي ِ
خمََ ْ َر ًضم٤مَ ،ىم َ٤مل :ومِ٢مِ ِّين َأ َشم ََز َّو ُضم َٝم٤م سمِ َٖم ْ ِ
َػم َأ ُْم ِر ِهَ ،و َشم َْر ِضم ُع إِ ًَمٞمْ ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل ا ْسم ُـ َقمبَ ٍ
خيْدََ ْقم ُف) .
َ٤مد ِع اهللَّ َ ْ
٤مسَُ :م ْـ ُ َ
( )602

هذا اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس ،وهق ذم إسمٓم٤مل ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ ،ويمؾ أدًم٦م إسمٓم٤مل ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ شمهدل قمهغم إسمٓمه٤مل احلٞمهؾ
قمٛمق ًُم٤م ،وم٤مٟمٔمر يمٞمػ أومتك اًمّمح٤مسم٦م؟ وم٤مًمرضمؾ ـمٚمؼ اُمرأشمف صمال ًصم٤م ،ومل نٓمٚمؼ ـمالق اًمسٜم٦م ،ومج٤مء اسمـ أظمٞمف نستٗمتل اسمـ
جي َٕمؾ ًَّم ُف خمََ ْ َر ًضم٤م
قمب٤مس ،وم٘م٤مل :إن قمٛمؽ قمَم اهلل ،واهلل -قمز وضمؾ -ن٘مقلَ  :و َُمـ َنتَّ َِّؼ اهللََّ َ ْ

 ،وقمٛمهؽ مل نتهؼ

( )603

خمرضم٤مً ،مق ـمٚمؼ ـمالق اًمسٜم٦م ًمٙم٤من ًمف خمرج ،وم٘م٤مل اسمـ أظمٞمف :أشمزوضمٝم٤م سمٖمػم أُمره طمتك شمرضمع إًمٞمف،
اهلل :ومٚمؿ جيٕمؾ ًمف
ً
وم٘م٤مل اسمـ قمب٤مسَُ :مـ خي٤مدع اهلل خيدقمف.
وذم يمت٤مب احلٞمؾ عمحٛمد سمـ احلسـ

( )604

اًمذي ذطمف اًم؛ظمز

( )605

ذم اعمبسقطٟ ،مهص قمهغم أن ٟمٙمه٤مح اًمتحٚمٞمهؾ

ضم٤مئز ،وىم٤مل :إٟمف إذا شمزوج اعمرأة ٟمٙم٤مح حتٚمٞمؾ وم٢مٟمف ضم٤مئز ،وهذا ُمـ اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى ،وهذا ٟمدم ،ومال سمد ُمـ

( )602أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف (ُ )1065مـ ـمرن٘مف سمف
أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف ( ،)10779اًمبٞمٝم٘مل ( )14758قمـ اسمـ قمب٤مس سمٜمحقه.
( )603اًمٓمالق.2 :
( )604حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ومرىمد ،اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمراق ،أسمق قمبد اهلل اًمِمٞمب٤مين ،اًمٙمقذم ،ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م .وًمد سمقاؾمط ،وٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م .وأظمذ
قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٕمض اًمٗم٘مف ،ومتؿ اًمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أيب نقؾمػ .وروى قمـ :أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وُمسٕمر ،وُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ،وإوزاقمل ،وُم٤مًمؽ
سمـ أٟمس .أظمذ قمٜمف اًمِم٤مومٕمل وم٠ميمثر ضمداُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وصمامٟملم وُمئ٦م سم٤مًمري .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 134 /9شمرمج٦م  ،)45ـمب٘م٤مت
اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي (ص.)135 :
اعمٕمٛمر .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع ُمئ٦م ،وىمدم سمبٖمداد
( )605اًمٗمْمؾ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ اًمٗمْمؾ اًم؛ظمز صمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري احلٜمٗمل اًمت٤مضمر أسمق اًمٕمب٤مس اًمٗم٘مٞمف َّ
ذم ؾمٜم٦م قمنم ُمع أسمٞمف ًمٚم تج٤مرة .يم٤من صٚمب٤م ذم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦مُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اعمبسقط"ُ .م٤مت ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم وأرسمع
ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 147/19شمرمج٦م  ،)76واجلقاهر اعمْمٞم٦م ( 694 /2شمرمج٦م . )1103

إبطال الحيل
شمدظمؾ رضمؾ ًمٞمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمؼم واًمت٘مقىٟ ،م٘مقل :سمؾ هذه حم٤مدة هلل وًمرؾمقًمف ،وإقم٤مٟم٦م قمغم اإلصمؿ واًمٕمهدوان ،وم٤معمحٚمهؾ
ُمٚمٕمقن واعمحٚمؾ ًمف ُمٚمٕمقن

( )606

ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -طمتك ًمق مل نِمؽمـمقا ،سمؾ نٙمٗمل وضمقد اًمٜمٞم٦م.

اخلٞم ِ
هف وؾمه َّٚمؿ -ضمٕم َ ِ
ِ
ِ ِ
هل َ -ص َّ
هغم اهللُ َقم َٚمٞمْ َ َ َ َ َ
هؾ ْ َ َ
ىم٤مل أسمق قمبد اهلل -رمحف اهللَ ( :أ َوَٓ َشم ََرى َأ َّن اًمٜمََّّبِ َّ
ه٤مر ًم ْٚم ُٛمتَبَه٤من َٕم ْلم َُمه٤م َمل ْ
هؾ َقم َٚمٞم ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
مه٤م َأ ْن ُن َٗم ِ
٤ممه٤م َأ ْن ُن َٗم ِ
هف
٤مر َق َص٤مطم َب ُف ًم ُٞم ْبٓم َ ْ
مه٤م َص٤مطم َب ُف خمُُ َ٤م َوم َ٦م َأ ْن َن ْستََ٘مٞم َٚم ُفَ ،وم٢مِ َذا َأ َرا َد َأ َطمدُُ ُ َ
٤مر َق َأ َطمدُُ ُ َ
َنتَ َٗم َّر َىم٤م ُ ،صم َّؿ َهن َ ُ َ
( )607

احلٞم َٚم ِ
هؾ ِذم ا ًْمبٞمه ِع َضسمه٤م ُِمهـ ِْ
قل اهللِ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞم ِف وؾم َّٚمؿَ -وم٢مِ َّن َوم ِ
ِْ
٤مقم َؾ َذًمِ َؽ َىمهد َأ ْد َظم َ
اخل َٞم ُ٤مر ا ًَّم ِذي َضم َٕم َٚم ُف ًَم ُف َر ُؾم ُ
ه٦م،
َ
ًْ
َْ
َ
ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
احل ِّؼ
اًمسٜمَّ َ٦م َوا ًْمٕم ْٚم َؿ َذ ِرن َٕم ً٦م حلٞم َٚمتفَ ،و َأ َدا ًة خلَدن َٕمتفَ ،و َريم َ
٥م َُمٓم َّٞم َ٦م ْ َ
اؾمتَ ْٕم َٛم َؾ ومٞم َٝم٤م َفم٤مه َر ا ًْمٕم ْٚم ِؿَ ،وم َج َٕم َؾ ُّ
َو َظمدن َٕم ً٦م ًم َّم٤مطمبِف ْ
خي ِّْمٛمف ،وسمِام َأسم َٓمـ ُِمـ ُمر ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
اد ِه خمََ ْ ُّمق ٌم).
ِذم ُُم َراد ا ًْم َب٤مـم ِؾَ ،وم ُٝم َق سمِ٤مًمٜمِّ ِّْس َب٦م َعم٤م َفم َٝم َر ُم ْـ وم ْٕمٚمف َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ
هذا ُمـ دىم٦م ومٝمؿ اًمسٚمػ ،واإلُم٤مم أمحد -يمام ؾمٞم٠ميت -اقمتؼم هذا ُمـ أدًم٦م إسمٓم٤مل احلٞمؾ ،وُمـ رمح٦م اهلل وطمٙمٛمتف
ضم٤مئزا ،ومال نّمح ًمٙمؾ واطمد ُمـ اعمتب٤منٕملم أن نٗمسهخف ُمتهك ؿمه٤مءٕ :ن إُمهالك ؾمهتب٘مك
أن قم٘مد اًمبٞمع ًمٞمس ً
قم٘مدً ا ً
قم٘مهدً ا
ُمٕمٚم٘م٦م ،وم٘مد شمِمؽمي اًمبٞم٧م ،وشمسٙمـ صمؿ ن٠مشمٞمؽ ص٤مطمبف ون٘مقل ًمؽ :اظمرج ،أٟم٤م رضمٕم٧م ذم اًمبٞمع ،ومال سمد نٙمقن
ً
ٓز ًُم٤م ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،ىمد نٙمقن اًمبٞمع سمدون اؾمتِم٤مرة ومٞمٜمدم ص٤مطمبف ،ومج٤مءت اًمنمنٕم٦م ذم اًمقؾمط ،ومٝمق قم٘مد ٓزم
وًمٙمـ ًمف َطم َرم ،واحلرم هق اعمجٚمس ،ومام دام ذم اعمجٚمس ومٝمق قم٘مد ضم٤مئزً ،مٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ أن نرضمع ،وم٢مذا شمٗمرىم٤م ًمهزم
اًمٕم٘مد.
وم٢مذا ضم٤مء واطمد واومتٕمؾ اًمتٗمرق ،وهق ٓ نرندهً ،مٙمـ اومتٕمٚمف طمتك نٚمزم ص٤مطمبف سم٤مًمٕم٘مد ،وحيرُمف ُمهـ اؾمهتخدام
طم٘مف ذم اخلٞم٤مر ،هذا ٓ حيؾ ،يمام ىم٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم« :وَٓ َ ِ
حي ُّؾ ًَم ُف َأ ْن ُن َٗم ِ
٤مر َىم ُف َظم ِْمه َٞم َ٦م َأ ْن َن ْسهتَ َِ٘مٞم َٚم ُفش  ،أي:
َ
( )608

( )606صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)660وأسمق داود :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ذم اًمتحٚمٞمؾ ( ،) 2076واًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء
ذم اعمحؾ واعمحٚمؾ ًمف ( ،) 1119واسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب اعمحٚمؾ واعمحٚمؾ ًمف (ُ ) 1935مـ طمدن٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،ىم٤مل إًمب٤مين
ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
(ُ ) 607متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب إذا سملم اًمبٞمٕم٤من ومل نٙمتام وٟمّمح٤م (ُ ،) 2079مسٚمؿ :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب اًمّمدق ذم
اًمبٞمع واًمبٞم٤من (ُ )1532مـ طمدن٨م طمٙمٞمؿ طمزام.
( )608طمسـ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 6721أسمق داود :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ذم ظمٞم٤مر اعمتب٤منٕملم ( ،)3456اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب ُم٤م
ضم٤مء ذم اًمبٞمٕملم سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل نتٗمرىم٤م ( ) 1247ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ ،اًمٜمس٤مئل :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب وضمقب اخلٞم٤مر ًمٚمٛمتب٤منٕملم ىمبؾ اومؽماىمٝمام
(ُ ،) 4483مـ طمدن٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح أيب داود :طمسـ.

إبطال الحيل
ظمِمٞم٦م أن ن٘مقل :أىمٚمٜمل ،وإن يم٤من روي قمهـ اسمهـ قمٛمهر أٟمهف يمه٤من إذا أقمجبهف اًمبٞمهع ىمه٤مم وُمٌمه ظمٓمهقات ،يمهام ذم
اًمّمحٞمح ً ،مٙمـ اسمـ قمٛمر مل نبٚمٖمف اًمٜمٝمل.
( )609

وم٤مإلُم٤مم أمحد ىم٤مل :إن هذا اًمدًمٞمؾ نّمٚمح إلسمٓم٤مل احلٞمؾٕ :ن هذا اطمت٤مل قمغم ًمزوم اًمٕم٘مد سم٤مومتٕم٤مل اًمتٗمرق ،وهق
ٓ نرنده ،أفمٝمر شمٗمر ًىم٤م ،واًمتٗمرق همػم ُم٘مّمقد ،وإٟمام اعم٘مّمقد أن نتحقل اًمٕم٘مد ُمـ ضم٤مئز إمم ٓزم.
ِ
قريَ ،ىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق َقمب ِ
ٍ
مح ِـ ْسم ِـ َو ْه ٍ
٥مَ ،ىم َ٤مل:
اًمر ْ َ
ٞمد اهللِ َأ ْ َ
ُ ْ
َ
( َطمدََ َّصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد اًمٜمَّٞمْ َس٤م ُسم ِ ُّ
محَدُُ ْسم ُـ َقمبْد َّ
هقل :ؾم ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ِّٛمل َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل خمََ ْ َر َُم ُ٦م ْسم ُـ ُسم َٙم ْ ٍ
َػم َقم ْـ َأسمِ ِٞمف َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َقم ْٛم َرو ْسم َـ ُؿم َٕمٞمْ ٍ
هٛم ْٕم ُ٧م ُؿمه َٕمٞمْبً٤م َن ُ٘م ُ
هقل:
٥مَ ،ن ُ٘م ُ َ
ِ
ِ
ٍ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ن ُ٘م ُ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -ن ُ٘م ُ
قلَ « :أ ُّن َام َر ُضم ٍؾ
َؾمٛم ْٕم ُ٧م َقمبْدََ اهللِ ْسم َـ َقم ْٛمرو َ -ر َ
٤مر َق ص ِ
ِ ِ
ِ
اطم ٍد ُمٜمْٝمام سمِ ْ ِ
اسمتََ٤مع ُِمـ رضم ٍؾ سمٞمٕم٤مَ ،وم٢مِ َّن ُيم َُّؾ و ِ
٤مخلٞمَ ِ
٤مر َطمتََّّك َنتَ َٗم َّر َىم٤م ُِم ْـ َُم َٙم ِ ِ
٤مطمبَ ُف خمََ َ٤م َوم َ٦م
مه٤م َأ ْن ُن َٗم ِ َ
َ
ْ َ ْ َ ُ ًَْ
َ٤مهن َامَ ،وَٓ َحي ُّؾ َٕ َطمد َ
َ َُ

َأ ْن َن ْستَ َِ٘مٞم َٚم ُفش) .
( )610

مح ُف اهللََُّ ( :وم٤م ْٟم ُٔمر َن٤م َأ ِظمل إِ َمم ُطم ْٙم ِؿ رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿً -مِ ْٚم ُٛمتَبَ ِ٤من َٕم ْ ِ
لم سمِتَ ََام ِم ا ًْمبَٞمْ ِعِ،
َىم َ٤مل َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللَِّ َ -ر ِ َ
َ ُ
ْ
ِ
احلٞم َٚم َ٦م و ْ ِ
ِ
٤مري ا ًْمٕم٤مد ِة ،و َ ْ ِ ِ
اًمسالَ َُم ِ٦م َو َضم ِ
اًمسٜمَّ َ٦م ِذم همََ ْ ِػم
حت ِرنٛمف اًمتَّ ْٗم ِر َنؼ َقم َغم َُم ْـ َأ َرا َد ْ َ
َ َ َ
اخلَدن َٕم َ٦مَ ،وم َّم َ٤مر َن ْستَ ْٕمٛم ُؾ ُّ
إِ َذا َشم َٗم َّر َىم٤م َقم َغم َّ
ِ
ِ ِ
احلالَ َُل ُحم َ َّر ًُم٤م.
َُم ْقضٕم َٝم٤مَ ،وم َّم َ٤مر اعمُْبَ ُ
قراَ ،و ْ َ
٤مح َقم َٚمٞمْف َحم ْ ُٔم ً
محَدََ ْسم ِـ َقم ْب ِد اهللَِّ ْسم ِـ ِؿم َٝم ٍ
َطمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َطم ْٗم ٍ
٤مبَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ِيبَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر إَ ْصم َر ُم َ ،ىم َ٤مل:
ص ُقم َٛم ُر ْسم ُـ َأ ْ َ
٤مر َق ص ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ٍ
٤مطمبَ ُف َظم ِْمٞمَ َ٦م َأ ْن
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ َٓ« :حي ُّؾ ًم َقاطمد ُمٜمْ ُٝم َام َأ ْن ُن َٗم ِ َ
َوىم َٞمؾ َٕ ِيب َقمبْد اهللَِّ ذم َطمدن٨م َقمبْد اهللِ ْسم ِـ َقم ْٛمرو َ -ر َ
ن٨م َقمب ِد اهللِ سم ِـ َقمٛم ٍرو -ر ِيض اهللُ َقمٜمْٝمام -إِسم َٓم ُ٤مل ِْ
نستَ َِ٘مٞم َٚمفش ،نر ِو ِنف اسمـ َقمجالَ َن! َىم َ٤مل َأسمق َقمب ِد اهللِِ :ذم طم ِد ِ
احلٞمَ ِؾ) .
َُ ْ
ْ
ْ
َ
ُ ْ
ْ ُ ْ
ْ
ُ َْ
َ ْ
َ َ
( )611

( )612

(ُ ) 609متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمبٞمقع ،سم٤مب يمؿ جيقز اخلٞم٤مر (ُ ،)2116 ،2107مسٚمؿ ذم اًمبٞمقع سم٤مب صمبقت ظمٞم٤مر اعمجٚمس
ًمٚمٛمتب٤منٕملم رىمؿ (.)1531
( )610أظمرضمف واًمدارىمٓمٜمل ( ،)50/3اًمبٞمٝم٘مل (ُ )10229مـ ـمرنؼ أيب سمٙمر اًمٜمٞمس٤مسمقري سمف.
( ) 611اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ،أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مٟمئ ،اإلؾمٙم٤مذم إصمرم اًمٓم٤مئل ،وىمٞمؾ :اًمٙمٚمبل ،أطمد إقمالم ،وُمّمٜمػ اًمسٜمـ،
وشمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم أمحد .ظمراؾم ٤مين إصؾ .وًمد ذم دوًم٦م اًمرؿمٞمدُ .م٤مت سمٛمدنٜم٦م إؾمٙم٤مف ذم طمدود اًمستلم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صم٘م٦م طم٤مومظ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 467 /1شمرمج٦م  ،)103وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 623 /12شمرمج٦م .)247
( )612أظمرضمف أسمق نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )151/2مـ ـمرنؼ أيب قمبد اهلل سمـ سمٓم٦م قمـ أيب طمٗمص سمف.

إبطال الحيل
طمدن٨م ِ
ِ
ىم٤مل أسمق ِ
قمبد اهللِ ِ
ِ
ُ
( َ
احلٞمؾ) ،هذا ُمـ دىم٦م ومٝمؿ اًمسٚمػ،
إسمٓم٤مل
قمٛمر
قمبد اهللِ) هق اإلُم٤مم أمحد ،ىم٤مل( :ذم
سمـ َ
ومٝمذا نّمٚمح دًمٞمالً ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ :أٟمف اومتٕمؾ اًمتٗمرق وهق ٓ نرنده.
ىم٤مل أسمق قمبد اهلل -رمحف اهللَ ( :أَٓ َشمَرى َأ َّن اهللَ َ -قم َّز وضم َّؾُ -مس َخ َىمقُم٤م ِىمرد ًة سمِ٤مؾمتِٕمام ِهلؿ ِْ
احلٞم َٚم َ٦م ِذم ِدنٜمِ ِٝم ْؿَ ،واعمُْ َق َار َسم َ٦م
َ َ
َ َ ْ ً َ َ ْ َْ ُ
َ
لمُ ،مهع َومس ِ
ِ
ه٤مد َسمه٤مـمِٜمِ ِٝم ْؿَ ،و َىمبِ ِ
هٞمح
ِذم ِدنٜمِ ِٝم ْؿَ ،وخمُُ َ٤م َد َقمتِ ِٝم ْؿ ًمِ َر ِّهبِ ْؿ َُم َع َأ َّهن ُ ْؿ َأ ْفم َٝم ُروا اًمتَّ ََّٛم ُّس َؽ َو َ ْ
نؿ َُم٤م َطم َّر َُم ُف َر ُّب ا ًْم َٕم٤معمَ َ َ َ َ
حت ِر َ
٤مض َة ا ًْمبح ِر إِ ْذ نٕمدُُ و َن ِذم اًمسب ِ
ِ
ِِ
٧م﴾ ُ ،ذ ِيمر ًَمٜمََه٤م -
اؾم َ٠م ْهل ُ ْؿ َقم ِـ ا ًْم َ٘م ْر َن ِ٦م ا ًَّمتِل َيمَ٤م َٟم ْ
َّ ْ
َْ
َ٧م َطم َ َ ْ
ُُم َراده ْؿَ ،وم َ٘م َ٤مل َ -قم َّز َو َضم َّؾَ :
﴿و ْ
٤مض ِآُمٜمَ ً٦مَ ،ومالَ نٕم ِر ُضق َن َهل٤مُ ،صمؿ َٓ نروهنه٤م إِ َمم نهق ِم اًمسهب ِ
َ٧م َشم ْ٠مشمِ ِٞمٝمؿ نقم اًمسب ِ
واهللَُّ َأ ْقم َٚمؿَ -أ َّن ِْ
٧م َيمَ٤معمَْ َخ ِ
٧م
احلٞمتََ٤م َن َيمَ٤م َٟم ْ
َ ْ َّ ْ
َْ
ْ َ ْ َ َّ ْ
َ
ُ
َ َّ َ َ ْ َ َ
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٤مو ُروا ومِٞم َٝم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ ًمِ َب ْٕم ٍ
َ
ض :إِ َّن اهللَ َ -قم َّز َو َضم َّؾ -إِ َّٟم ََّام َطم َّر َُم َٝم٤م
أظم ِرَ ،وم َٚم َام َـم َ٤مل َٟم َٔم ُر ُه ْؿ إِ ًَم ْٞم َٝم٤م َو َشم َ٠م ُّؾم ُٗم ُٝم ْؿ َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،شم ََِم َ
٧م َومدََ َظم َٚم ْ٧م ومِٞمٝم٤مَ ،وم ُخ ُذوه٤م نهقم إَطم ِ
اجلٛمٕم ِ٦مَ ،وم٢مِ َذا ضم٤مء نقم اًمسب ِ
ِ
ِ
هدَ ،وم َٗم َٕم ُٚمهقا
َ َ ْ َ َ
َ
َ َ َ ْ ُ َّ ْ
٤مصٜمَ ُٕمقا َهل َ٤م اعمَْ َّم٤مئدََ َن ْق َم ْ ُ ُ َ
اًمس ْب٧مَ ،وم ْ
َن ْق َم َّ
ِ
ص اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -قم َٚمٞمْٜمََ٤م ُِم ْـ َظم َ ِؼم ِه ْؿ.
ذ ًَم َؽَ ،و َيمَ٤م َن َُم٤م َىم َّ

هـ ِيمٜمْ ِ
نم سم ِـ ا ًْمقًمِ ِ
ِ
ِ
ٞمد ْسم ِ
ْهد ٍّيَ ،ىم َ
ه٤مل:
اًمّم َّق ُ
قؾمكَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َقًمٞمدُُ ْسم ُـ سمِ ْ ِ ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم ٍّكم َّ
نم ْسم ُـ ُُم َ
افَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م سمِ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
قذم ا ًْم َ٘م ِ
لم ْسم ُـ ُطم َس ْ ِ
قذمَ ،و ُه َق َضمدُُّّ ُهَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
يض
٤ميض ُطم َس ْ ُ
احل َس ِـَ ،قم ْـ َأسمِٞمف َقم ْـ َقمٓم َّٞم َ٦م ا ًْم ُٕم ِ ِّ
لم ْسم ِـ ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم ُٕم ِ ُّ
ه٤مس َ -ر َ
ِ
ِ
ِ
َ٧م سمٜمُُق إِ ِ
ذ ًقم٤مَ ،و َن ْق َم َٓ َن ْسبِتُُق َن َٓ َشم ْ٠مشمِ ِٞمٝم ْؿَ ،وم َٚم َّام َر َأ ْت َذًمِ َؽ َسمٜمُُق
رسائ َٞمؾ َشم ْ٠مشم ِٞمٝم ْؿ طمٞمتَ َُ٤مهن ُ ْؿ َن ْق َم َؾم ْبت ِٝم ْؿ ُ َّ
اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -ىم َ٤ملَ :يمَ٤م َٟم ْ َ ْ َ
دظم ُٚمٝم٤م اًمسٛم ُؽ نقم اًمسب ِ
ِ
ِ ِ
إِ ِ
خي ُْر ُجَ ،وم َٚم َّام َر َأ ْوا َذًمِ َ
هؽَ ،يمَه٤م َن
٧م َو َ ْ
رسائ َٞمؾ َطم َٔم ُروا ًم َذًم َؽ َطم َٔم٤مئ َرَ ،و َضم َٕم ُٚمقا َهل َ٤م َأ ْسم َقا ًسم٤مَ ،يمَ٤م َن َن ُ َ َّ َ َ ْ َ َّ ْ
َْ
اهب ا ًْمبه٤مب سمِٞم ِ
اًمرضم ُؾ نسبح نقم اًمسب ِ
ابُ ،صم َّؿ َن ْ ِ
٧م َومٞمَدْْ ُٟم َُق ُِم ْـ شمِ ْٚم َؽ إَ ْسم َق ِ
هد ِه َأ ْو
ا ُب َندََ ُه َو ِر ْضم َٚم ُف َيم َ٠م َّٟمَّه ُف َن ْسهبَ ُحَ ،ومٞمَ ْ ِ ُ َ َ َ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ْ
ِ
ِِ
ِ
خي ُْر َجَ ،وم٢مِِ َذا َيمَ٤م َن َن ْق ُم إَ َطم ِد َأ َظم ُذو ُهَ ،وم َٛم َٙمثُقا َيم ََذًمِ َؽ َز َُم٤م ًٟمً٤م َوم ُٛم ِس ُخقا
اًمس َٛم ُؽ َأ ْن َ ْ
سمِ ِر ْضمٚمفَ ،ومٞمُ ْٖمْٚم ُ٘م ُفَ ،ومالَ َن ْستََٓمٞم ُع َّ
ِ
ِ
ِ
ا ْسم ُـ َقمبَّ ٍ
اًمِمٞمُ ُ
قخ َظمٜمَ َِ٤مز َنر َو َّ
رس ِائ َٞمؾَ ،وم ُٛم ِس َخ ُّ
٤مب ِىم َر َد ًة ).
اًمِمبَ ُ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامُُ :مس َخ ْ٧م َسمٜمُُق إ ْ َ
٤مس َ -ر َ

( )614

َىم َ
ه٤مل

( )615

هذا اًمدًمٞمؾ اًمس٤مدس ،وهق ُمـ أىمقى إدًم٦م ،وهق ىمّم٦م أصح٤مب احلٞمؾ ،وُم٤م ُمسخقا إٓ ٕهنهؿ أههؾ احلٞمهؾ،
لم
َ٤مه٤م َٟم َٙمَ٤مًٓ َعمِ٤م َسم ْ َ
ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م ،ومٝمذه ىمّمتٝمؿ ،وذيمر اهلل اعمققمٔم٦م ومٞمٝم٤م ذم صقرة اًمب٘مرة ،وم٘م٤ملَ ﴿ :وم َج َٕم ْٚمٜمَ َ
لم﴾  ،طمتك ٓ نٗمٕمٚمقا ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ ،وًمق أهنؿ ص٤مدوا اًمسٛمؽ نقم اًمسهب٧م قمٞم٤م ًٟمًه٤م
َندََ ْ َْي٤م َو َُم٤م َظم ْٚم َٗم َٝم٤م َو َُم ْق ِقم َٔم ً٦م ًمِ ْٚم ُٛم َّت َِّ٘م َ
( )616

( )613إقمراف.163 :
( )614أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ( )370/1قمـ اسمـ قمب٤مس سمٛمٕمٜم٤مه.
( )615أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمسػمه (ُ )673مـ ـمرنؼ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم سمٜمحقه.
( )616اًمب٘مرة.66 :

إبطال الحيل
دون طمٞمٚم٦مً ،مٙم٤مٟم٧م ضمرنٛمتٝمؿ أىمؾُ ،مثؾ َُمـ ص٤مد -ذم ذنٕمتٜم٤م -اًمّمٞمد وهق حمرم ،ومٝمؿ طمرم قمٚمهٞمٝمؿ اًمّمهٞمد نهقم
اًمسب٧م ،وٟمحـ طمرم قمٚمٞمٜم٤م اًمّمٞمد وٟمحـ طمرم ،أو ذم طمرم ُمٙم٦م ،ومٚمق شمٕمٛمد اًمّمٞمد ومٝمذه ضمرنٛم٦مً ،مٙمـ ًمٞمسه٧م ُمثهؾ
اجلرائؿ اًمٙمب٤مرً ،مٙمـ عم٤مذا هم َّٚمٔمف؟ ٕهن٤م ص٤مطمبٝم٤م اؾمتٝمزأ سم٤مهلل واطمت٤مل قمٚمٞمف.
ومػموى أن هذه اًم٘مرن٦م يم٤مٟم٧م طم٤مضة اًمبحر ،وذم أصم٤مر واًمتٗم٤مؾمػم إٟمف سمحر ىمٚمزم (اًمبحر إمحر) ،ويم٤مٟمقا ُمـ سمٜمل
إرسائٞمؾ ،ويم٤من اهلل ىمد طمرم قمٚمٞمٝمؿ أن نّمٞمدوا اًمسٛمؽ نقم اًمسب٧م ،وومتٜم٦م ُمـ اهلل هلؿ أن اًمسٛمؽ يم٤من نت٘مٚم٥م نهقم
اًمسب٧م يم٤معمخ٤مض ،أي :يم٤محل٤مُمؾ فمٝمرا ًمبٓمـ ،ونقم ٓ نسبتقن ٓ ن٠مشمٞمٝمؿ ،يمام ىم٤مل اهلل ذم ذنٕمتٜم٤م﴿ :ن٤م َأْيه٤م ا ًَّم ِ
هذن َـ
ً
َ ُّ َ
ِ
ِ
آُمٜمُُقا ًَمٞمب ُٚمق َّٟم ُٙمُؿ اهللَُّ سمِ َ ٍ ِ
خيَ٤م ُوم ُف سمِ٤م ًْم َٖم ْٞم ِ
ه٥م﴾  ،ومٙمه٤من اًمّمهح٤مسم٦م -
٤مطم ُٙم ُْؿ ًمِ َٞم ْٕم َٚم َؿ اهللَُّ َُم ْـ َ َ
اًمّم ْٞمد َشمٜمََ٤م ًُم ُف َأ ْندن ُٙم ُْؿ َو ِر َُم ُ
ٌمء ُم َـ َّ
َْ َ ُ
َ
ْ
( )617

ريض اهلل قمٜمٝمؿ -قمٜمدُم٤م طمجقا ًمق أراد أطمدهؿ أن نٛمسؽ إرٟم٥م سمٞمده ،أو نرُمل اًمٖمزال أو اعمٝمه٤م سمرحمهف ٕدريمهف،
ومٙم٤مٟم٧م ومتٜم٦مً :مٞمٕمٚمؿ اهلل َُمـ خي٤مومف سم٤مًمٖمٞم٥م.
ومٝم١مٓء ـم٤مل ٟمٔمرهؿ وشم٠مؾمٗمٝمؿ قمغم هذا اًمسٛمؽ ،وم٤مٟم٘مسٛمقا صمالصم٦م أىمس٤مم :ىمسؿ ُمٜمٝمؿ ومٕمٚمقا هذه احلٞمٚمه٦م ،وههل
أهنؿ صٜمٕمقا هل٤م ظمٚمج٤من ،صمؿ إذا دظمٚم٧م أهمٚم٘مقه٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وإذا ضم٤مء إطمد أظمهذوه٤م ،وإُمه٤م أن نْمهٕمقا اًمِمهب٤مك نهقم
اجلٛمٕم٦م ونسحبقهن٤م نقم إطمد ،وإُم٤م أن نسبح أطمدهؿ يم٠مٟمف ناب سمٞمده ،وهق نسقق اًمسٛمؽ إمم هذا اخلٚمٞم٩م ،صمهؿ
نٖمٚمؼ قمٚمٞمف ،وم٢مذا ضم٤مء إطمد أظمذه.
اًم٘مسؿ اًمث٤مين :وهؿ اًمّم٤محلقن إشم٘مٞم٤مء اًمذنـ نٜمٝمقن قمـ اًمسقء ،ومٝم١مٓء أٟمٙمروا قمٚمٞمٝمؿ ،ومٚمام أٟمٙمروا قمٚمٞمٝمؿ ومل
نستجٞمبقا هلؿ اقمتزًمقهؿ :وًمذًمؽ وم٤مقمتزال اًمٗمتـ وقمدم اًمدظمقل ومٞمٝم٤م هق اعمٜمجل ،يمام ىم٤مل اهلل قمهـ إسمهراهٞمؿَ ﴿ :وم َٚم َّهام
ا ْقمتَ ََز َهلؿ وُم٤م نٕمبدُُ و َن ُِمـ د ِ
ون اهللَِِّ﴾ .
ْ ُ
ُْ َ َ َُْ
( )618

اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م :وهؿ اعمٜمٙمرون هلذا اًمٌمءً ،مٙمٜمٝمؿ نٕم٤مشمبقن أُمرنـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر ،ون٘مقًمهقن:
ِ
﴿مل َ َشم َِٕم ُٔمق َن َىم ْق ًُم٤م اهللَُّ ُُم ْٝم ِٚم ُٙم ُٝم ْؿ َأ ْو ُُم َٕم ِّذ ُ ُهب ْؿ َقم َذا ًسم٤م َؿم ِدندًً ا﴾  ،وم٘م٤مل إشم٘مٞم٤مءَُ ﴿ :م ْٕم ِذ َر ًة إِ َمم َر ِّسم ُٙم ُْؿ َو ًَم َٕم َّٚم ُٝم ْؿ َنتَّ ُ٘مق َن﴾ ،
( )619

( )620

صقرا ،ونرون أهنؿ نذهبقن إمم اًمبحر ونرضمٕمقن ،ومٗمل نقم ُمـ إن٤مم مل نروهؿ ،ويمذًمؽ
ويم٤مٟمقا ىمد وضٕمقا سمٞمٜمٝمؿ
ً

( )617اعم٤مئدة.94 :
(ُ )618مرنؿ.49 :
( )619إقمراف.164 :
( )620إقمراف.164 :

إبطال الحيل
اًمٞمقم اًمث٤مين ،وم٤مؾمؽماسمقا ُمـ أُمرهؿ ،وإذا هؿ ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -ىمهد ُمسهخقا ىمهردة وظمٜمه٤مزنر ،ون٘مهقل
أطمدهؿ :أٟم٧م ومالن ونبٙمل ،وهق ىمرد ،ون٘مقل أظمر :أٟم٧م ومالن وهق ظمٜمزنر!
واهلل -قمز وضمؾ ٓ -نٕم٤مُمٚمٜم٤م سمبٓمِمف وٓ همْمبف ،وؾمٞمٙمقن ومٞمف هذه إُم٦م ُمثؾ هذه اًمٓمرن٘م٦م ،ؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ُمسخ،
هلم َنهدََ ْ َْي٤م َو َُمه٤م َظم ْٚم َٗم َٝمه٤م
َ٤مه٤م َٟم َٙمَ٤مًٓ َعمِه٤م َسم ْ َ
و َُمـ شمِمبف سم٤مًمٞمٝمقد ومٝمق أطمرى اًمٜم٤مس أن نٙمقن هبذا اعمسخ ،ىم٤مل اهللَ ﴿ :وم َج َٕم ْٚمٜمَ َ
لم﴾  ،ن٘مقل أسمق سمٙمر أضمري -ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمنمنٕم٦م ،عم٤م رأى سمٕمض احلٞمؾ اًمتل اٟمتنمت قمٜمهد
َو َُم ْق ِقم َٔم ً٦م ًمِ ْٚم ُٛمتَّ َِّ٘م َ
( )621

اعمسٚمٛملم :واهلل ًم٘مد ُمسخ اًمٞمٝمقد ىمردة سمدون هذه احلٞمؾ ،أي :سم٠مىمؾ ُمـ هذه احلٞمؾ.
وٟمحـ ٟم٘مقل :واهلل َُمـ رأى احلٞمؾ قمغم حم٤مرم اهلل ذم أصٜم٤مف يمثػمة ،وم٘مد ُمسخ اًمٞمٝمقد ىمردة سمدون هذه إؿمٞم٤مء،
وسم٠مىمؾ ُمـ هذه إؿمٞم٤مء ،إٟمام اطمت٤مًمقا قمغم صٞمد اًمسٛمؽ نقم اًمسب٧م ،وه١مٓء حيت٤مًمقن قمغم اًمرسم٤م واًمزٟم٤م واًمٗمهقاطمش،
ون٘مقًمقن :هذا حيبف اهلل ونرض٤مه! وهذا ُمـ دنـ اعمسٚمٛملم!
لم﴾ ،أي :أقمٔمؿ اعمققمٔم٦م ومٞمٝم٤م ،وىمد سمٙمك اسمـ قمب٤مس ُمٜمٝم٤م ،ىم٤مل :ن٤م ًمٞم٧م ؿمٕمري
وىمقًمف -شمٕم٤مممَُ ﴿ :م ْق ِقم َٔم ً٦م ًمِ ْٚم ُٛمتَّ َِّ٘م َ
هـ اًمس ِ
ِ
هقء﴾ ،
اعمحت٤مًملم ُمسخقا ،وأُمرنـ سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ىم٤مل قمهٜمٝمؿَ ﴿ :أ ْٟم َْجٞمْٜمََه٤م ا ًَّمهذن َـ َنٜمْ َٝم ْ
هق َن َقم ِ ُّ
واًمذنـ ؾمٙمتقا وهؿ اًمٗمرىم٦م اًمث٤مًمث٦مِ ،
ومٛمـ إه٤مٟمتٝمؿ أن اهلل ؾمٙم٧م قمٜمٝمؿ ،وٓ ندري اسمهـ قمبه٤مس :ههؾ ههؿ ٟمجهقا أو
( )622

ُقمذسمقا؟ وم٠مظمذ اسمـ قمب٤مس نبٙمل ،ون٘مقلٟ :محـ ٟمرى ُمٜمٙمرات وٟمسٙم٧م ،وٟمخِمك أن ٟمٙمقن ُمع اعمٕمذسملم.
وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م :إهنؿ ُمـ اًمٜم٤مضملم ،ومسٙم٧م اسمـ قمب٤مس وأقمٓم٤مه سمر ًداً ،مٙمـ اسمـ قمب٤مس يم٤من نرى أن اهلل مل نسهٙم٧م
قمٜمٝمؿ وقمـ طم٤مهلؿ وُمّمػمهؿ إٓ حلٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،نٙمٗمل اإله٤مٟم٦م ذم شمريمٝمؿ ،ومال ُندرى هؾ ُقمذسمقا أم ٟمجقا؟ وذًمهؽ
ٕهنؿ مل نٖم٤مروا عمح٤مرم اهلل ومل نتٙمٚمٛمقا.
هذه سمٕمض إدًم٦م ،وىمد زاد قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم (إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ) سمٕمض إدًم٦م ،وهؿ شمسٕم٦م قمنم دًمٞمالً:
اًمدًمٞمؾ إول :اًمٜمٗم٤مق ،وهذا شم٘مدم.
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين :أصح٤مب اًمسب٧م.

( )621اًمب٘مرة.66 :
( )622إقمراف.165 :

إبطال الحيل
أنْم٤مٕ :ن ٟمّمٞم٥م اعمس٤ميملم ذم اًم َّٚم َ٘مه٤مط
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م :أصح٤مب اجلٜم٦م ،اًمذنـ هؿ ذم ؾمقرة اًم٘مٚمؿ ،هؿ اطمت٤مًمقا ً
يم٤من اًمذي نس٘مط ُمـ اًمثٛمر ،ومٝم١مٓء ُمـ سمخٚمٝمؿ وؿمحٝمؿ ،أرادوا أن نٍمُمقه٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ،ومٝمؿ حيت٤مًمقن ،طمتك ٓ نٙمقن
ًمٚمٛمس٤ميملم طمظ هذا ،ومٕم٤مىمبٝمؿ اهلل أٟمف ضمٕمٚمٝم٤م يم٤مًمٍمنؿ.
اًمدًمٞمؾ اًمراسمع :طمدن٨م قمٛمر ،وهق ْيدم احلٞمؾ ُمـ أصٚمٝم٤م« :إِ َّٟمَّام إَ ْقمام ُل سمِ٤مًمٜمِّٞم ِ
٤متَ ،وإِ َّٟم ََّام ًمِ ُٙم ُِّؾ ا ُْم ِر ٍئ َُم٤م َٟم ََقىش .
َّ
َ
َ
( )623

اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس :ىمقل اًمٜمبل –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :ظم ِْمٞمَ َ٦م َأ ْن َن ْستَ َِ٘مٞم َٚم ُفش .
( )624

هلم َوم َر َؾم ْ ِ
اًمدًمٞمؾ اًمس٤مدس :طمدن٨م ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م َُ « :م ْـ َأ ْد َظم َ
هق
هؾ َوم َر ًؾمه٤م َسم ْ َ
هق َنه ْ٠م َُم ُـ َأ ْن َن ْسهبِ َؼ َوم ُٝم َ
هلمَ ،و ُه َ
( )625

ُىم َام ٌرش ٕ :ن هذه طمٞمٚم٦م ،وم٢مذا يم٤من ن٠مُمـ أن نسبؼ ودظمؾ ُمٕمٝمؿ ومٝمذا ىمامر.
( )626

َٙمبقا ُم٤م ار َشم َٙمب ِ
ِ
٧م ا ًْمٞمَ ُٝمق ُدش  ،وهذا ُمقضمقد قمٜمد اسمـ سمٓم٦م.
اًمدًمٞمؾ اًمس٤مسمعَ َٓ« :شم َْر َشم ُ َ ْ َ
( )627

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مُمـَ « :ىم٤م َشم ََؾ اهللُ ا ًْمٞمَ ُٝمق َدش  ...احلدن٨م.
( )628

هر ٍقَ ،وَٓ
جي َٛمه ُع َسم ْ َ
هلم ُُمتَ َٗم ِّ
اًمدًمٞمؾ اًمت٤مؾمع :ىمقًمف -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم طمدن٨م أيب سمٙمر ذم اًمّمهحٞمحْ ُ َٓ« :

ن َٗمر ُق سم َ ِ
اًمّمدََ َىم ِ٦مش  ،هذا ُمـ أوضح إدًم٦م قمغم إسمٓم٤مل احلٞمؾ.
لم ُجم ْتََٛم ٍع َظم ِْم َٞم َ٦م َّ
ُ َّ َ ْ
( )629

( )623ؾمبؼ خترجيف.
( )624ؾمبؼ خترجيف.
( ) 625ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم سمـ ن٘مٔم٦م .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر اعمخزوُمل،
قم٤ممل أهؾ اعمدنٜم٦م ،وؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف .رأى قمٛمر ،وؾمٛمع قمثامن ،وقمٚمٞم٤م ،وظمٚم٘م٤م ؾمقاهؿ .وىمٞمؾ :إٟمف ؾمٛمع ُمـ قمٛمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :أطمد اًمٕمٚمامء إصمب٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمب٤مرُ ،مـ يمب٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م ،اشمٗم٘مقا قمغم أن ُمرؾمالشمف أصح اعمراؾمٞمؾ .وًمد ًمسٜمتلم ُمْمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر
ريض اهلل قمٜمف ،-وىمٞمؾٕ :رسمع ُمْملم ُمٜمٝم٤م سم٤معمدنٜم٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ وهق اسمـ مخس وؾمبٕملم ؾمٜم٦م.اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 66 /11شمرمج٦م  ،)2358وؾمػم اقمالم اًمٜمبالء ( 217 /4شمرمج٦م .)88
( )626ضٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 10557أسمق داود :يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب ذم اعمحٚمؾ ( ،) 2579اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب اًمسبؼ
واًمره٤من (ُ )2876مـ طمدن٨م أيب هرنرة ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ أيب داود :ضٕمٞمػ.
( )627ؾمبؼ خترجيف.
( )628ؾمبؼ خترجيف.
( ) 629أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ٓ جيٛمع سملم ُمتٗمرق وٓ نٗمرق سملم جمتٛمع (.)1450

إبطال الحيل
وم٤مًمنمع ضمٕمؾ ظمٚمٓم٦م اعم٤مل ذم اًمزيم٤مة ،شمّمػم اعم٤مل يم٤معم٤مل اًمقاطمد ،وم٢مذا يم٤من اًمِمخص قمٜمده أرسمٕمهقن ؿمه٤مة ،ومٗمٞمٝمه٤م
ؿم٤مة ،وؿمخص قمٜمده أرسمٕمقن ؿم٤مة ،ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة ،وؿمخص قمٜمده أرسمٕمقن ؿم٤مة ،ومٞمٝم٤م ؿم٤مة ،ومٙمؾ واطمد قمٚمٞمف ؿم٤مة زيمه٤مة،
ومٝمذه صمالصم٦م ؿمٞم٤مه ،وًمٙمٜمٝمؿ ًمق يم٤مٟمقا خمتٚمٓملم ،وم٢من اًمنمع ضمٕمؾ طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ اعم٤مل اًمقاطمد ،ومتٙمقن اعم٤مئ٦م واًمٕمنمهنـ
ومٞمٝم٤م ؿم٤مة ،وم٠مطمٞم٤م ًٟمً٤م حيت٤مل أهؾ اعمقار ،وم٢مذا ضم٤مء وىم٧م اًمزيم٤مة ظمٚمٓمقا إهمٜم٤مم :طمتك نس٘مٓمقا قمٜمٝمؿ اًمزيم٤مة.
اًمدًمٞمؾ اًمٕم٤مذ :سمٞمع اًمٕمٞمٜم٦م ،وهق ُمس٠مًم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ًمٙمـ شمدل قمغم إصؾ.
اًمدًمٞمؾ اًمٕم٤مذٟ :مٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾٟٕ :مف ُمتٕمٚمؼ سم٤معم٘م٤مصد ،وهذه يمثػمة ،ومٗمل اًم٘مرآن دمد أن اهلل -قمز وضمؾ -نرسمط
ِ ِ ٍ
ِ
َػم
احلٙمؿ سم٤معم٘مّمد ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِ ْن َأ َرا ُدوا إِ ْصالَ ًَطم٤م﴾  ،وىم٤مل ذم طمٙمؿ آظمرُ﴿ :م ْـ َسم ْٕمد َوصٞمَّ٦م ُن َ
قص ِ َهب٤م َأ ْو َد ْن ٍـ َهم ْ َ
ِ
ِ
ض ًارا ًمِتَ ْٕمتََدُُ وا﴾  ،نٕمٜمل
﴿وَٓ ُمت ْس ُٙم ُ
ُُم َْم ٍّ٤مر﴾  ،أي إذا يم٤من ٓ ن٘مّمد اًمار ،وم٤مقمتؼم اًم٘مّمد ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ :
ُقه َّـ َ
( )630

( )632

( )631

ىمّمديمؿ آقمتداء ،ومٗمل اًمنمع شمٕمٚمٞمؼ إطمٙم٤مم قمغم اعم٘م٤مصد يمثػم.
اًمدًمٞمؾ احل٤مدي قمنم :صٞمد اعمحرم ،وذم احلدن٨مَُ « :م٤م َمل ْ َشم َِّمٞمدُُ و ُه َأ ْو ُن َّمدْْ ًَم ُٙم ُْؿش  ،ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :هذا أطمسـ
( )633

أنْم٤م ،ومٚمذًمؽ اًمٜمبل
رء ذم اًمب٤مب وأىمٞمس ،وم٤معمحرم ُحم َ َّرم قمٚمٞمف اًمّمٞمدً ،مٙمٜمف حيت٤مل قمغم أن ُنّم٤مد ًمف ،ومٝمذا طمرام قمٚمٞمف ً
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَّ -سملم أن هذا اًمّمٞمد إذا صٞمد ٕضمؾ اعمحرم أو سم٢مؿم٤مرة ُمٜمف َطم ُرم قمٚمٞمف ،ومال حيت٤مل قمٚمٞمف.ِ
ث ِذم َأ ُْم ِر َٟمَه٤م َه َ
أنْم٤مَُ « :م ْـ َأ ْطمدََ َ
هق َر ودش  ،ىمه٤مل ؿمهٞمخ
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين قمنم :طمدن٨م قم٤مئِم٦م ً
هذا َُمه٤م ًَمه ْٞم َس ُمٜمْْه ُف َوم ُٝم َ
( )634

اإلؾمالم :وُمـ قمٜمده أدٟمك قمٚمؿ ٓ نِمؽ أن هذه احلٞمؾ حمدصم٦م ذم دنـ اإلؾمالم ،وأهن٤م سمدقم٦م ُمٜمٙمرة ،وأهن٤م عم٤م فمٝمهرت
أٟمٙمره٤م يمؾ أهؾ اإلؾمالم.

( )630اًمب٘مرة.228 :
( )631اًمٜمس٤مء.12 :
( )632اًمب٘مرة.231 :
( )633ضٕمٞمػ :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)14894وأسمق داود :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب حلؿ اًمّمٞمد ًمٚمٛمحرم ( ،)1851اًمؽمُمذي :يمت٤مب احل٩م،
سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أيمؾ اًمّمٞمد ًمٚمٛمحرم ( ،) 846واًمٜمس٤مئل :يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،سم٤مب إذا أؿم٤مر اعمحرم إمم اًمّمٞمد وم٘متٚمف احلالل (ُ ،)2827مـ
طمدن٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ أيب داود :ضٕمٞمػ.
(ُ )634متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمر ضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر اًمّمٚمح ُمردود (ُ ،)2697مسٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م،
سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمب٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (.)1718

إبطال الحيل
ومٝمذا ُمـ أىمقى إدًم٦م ،ويمؾ أدًم٦م إسمٓم٤مل اًمبدع شمّمؾ ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وُمـ إدًم٦م أن احلٞمٚم٦م
إٟمام شمّمدر ممـ يمرهقا ُم٤م أٟمزل اهلل ،ومٞمحبط أقمامهلؿ ،عم٤مذا حيت٤مل؟ ٕٟمف يمره ُم٤م أٟمزل اهلل ،ومٞمحت٤مل.
أنْم٤م :اعم٠مُمقر سمف ىمقت ،واعمٜمٝمل قمٜمف ؾمؿ ،واهلل -قمز وضمؾُ -م٤م هن٤مك قمـ هذا اًمٌمء إٓ ٕٟمف ؾمؿ قمٚمٞمهؽ،
وىم٤مل ً
همػمت إؾمامء شمب٘مك احل٘م٤مئؼ قمهغم ُمه٤م ههل قمٚمٞمهف! وًمهق
وُم٤م أُمرك هبذا اًمٌمء إٓ ٕٟمف ىمقت ًمروطمؽ وسمدٟمؽ ،وم٢مذا َّ
ؾمٛم ْقه٤م سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م ،وأن ؾمٛمقا اخلٛمر ُمنموسم٤مت روطمٞم٦م ،ومٝمؾ شمٖمػم احلٙمؿ؟ ٓ ،وٟمٗمس اًمٕمٚم٦م ذم اًمرسم٤م ،وههل أٓ
َّ
نٙمقن اعم٤مل دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء ،وأٟمف نٗمسد احلرث واًمٜمسؾ ،وأٟمف نٛمٜمع قمامرة إرض ،وم٢مذا اطمتٞمؾ قمهغم اًمرسمه٤م ،ومٝمهؾ
شمذه٥م ُمٗم٤مؾمده؟ ٓ شمذه٥م ،وهق اًمرسم٤م هق سمٕمٞمٜمف.
اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م قمنم :إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم إسمٓم٤مل احلٞمؾ ،وهذا نٜمبٖمل أن نٙمقن هق اًمدًمٞمؾ إولٕ :ن اإلمجه٤مع
ن٘مٓمع اًمِمقاهم٥م.
اًمدًمٞمؾ اًمراسمع قمنم :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :طمدن٨م اسمـ اًمٚمتبٞم٦م عم٤م أرؾمٚمف اًمٜمبل -قمٚمٞمهف اًمّمهالة واًمسهالم -جيٛمهع
اًمّمدىم٤مت ،ومٚمام ضم٤مء ىم٤مل :هذا ًمٙمؿ ،وهذا ُأهدي إ َّزم ،ومٖمْم٥م -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وظمٓم٥م ،وىم٤ملَُ « :مه٤م َسم ُ
ه٤مل
قل :ه َذا ًَم ُٙمُؿ ،وه َذا ُأه ِدي إِ َزمَ ،أ َومالَ ضم َٚمس ِذم سمٞم ِ
ِ
ِ
٧م َأسمِ ِٞمف َو ُأ ُِّم ِفَ ،ومٜمَ َٔم َر َه ْ
هؾ ُ ْْيهدََ ى ًَمه ُف َأ ْم
َأ َطمد ُيم ُْؿ ُٟم ُْرؾم ُٚم ُف ِذم ا ًْم َٕم َٛم ِؾ َومٞمَ ُ٘م ُ َ
َْ
َ َ
ْ َ َ ْ َ َّ
َٓش  ،وم٤مقمتؼم اًم٘مّمد ،ومٚمذًمؽ ومٙمؾ هدن٦م ومٝمذه ىم٤مقمدهت٤م ،إذا يمٜم٧م إذا ضمٚمس٧م ذم سمٞم٧م أسمٞمؽ وأُمؽ شم٠مشمٞمؽ اهلدنه٦م؟
( )635

وم٤مهلدن٦م ًمؽ ،وإذا يمٜم٧م شم٠مشمٞمؽ اهلدن٦م وأٟم٧م ذم اعمٜمّم٥م ،أو وأٟم٧م ُمدنر ،أو وأٟم٧م ُمدرس ،أو وأٟم٧م ىم٤مض ،أو وأٟم٧م
ُم٘مرض ،وإذا اظمتٗم٧م هذه إوص٤مف اظمتٗم٧م اهلدن٦م ،وم٤مهلدن٦م ًمٞمس٧م ًمؽ ،ومٞمٝمدي ًمؽ طمتك شمسٙم٧م قمٜمف! أو ٕضمؾ
أٟمؽ ُمدنره ،ومٞمٝمدي ًمؽ طمتك شمراقمٞمف ،ومٝمذه رؿمقة ًمٞمس٧م هدن٦م ،وهذه اطمتٞم٤مل قمغم اًمرؿمقة ذم صقرة هدن٦م.
اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس قمنم :أن اًمنمنٕم٦م ضم٤مءت سمسد اًمذرائع ،وذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم

( )636

ذم (إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمهؾ) صمالصمهلم

دًمٞمالً ذم ؾمد اًمذرائع ،ىم٤مل :وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمذرنٕم٦م إمم اعمحرم حمرُم٦م ،ومام سم٤مًمؽ إمم آطمتٞم٤مل قمغم اعمحرم؟!

(ُ ) 635متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اهلب٦م وومْمٚمٝم٤م واًمتحرنض قمٚمٞمٝم٤م ،سم٤مب ُمـ مل ن٘مبؾ اهلدن٦م ًمٕمٚم٦م (ُ ،)2597مسٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة،
سم٤مب حترنؿ هدان٤م اًمٕمامل (ُ )1832مـ طمدن٨م أيب محٞمد اًمس٤مقمدي.
احلراين ،صمؿ
( )636شم٘مل اًمدنـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلا سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗم؛ ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ

إبطال الحيل
وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م إمم اعمحرم حمرُم٦م ،ومام سم٤مًمؽ سم٤مًمذي حيت٤مل قمغم اعمحهرم ُمبه٤مذة؟! ههذا أؿمهد ُمهـ اًمهذرائع ،صمهؿ ذيمهر
نٛملم أنقب -قمٚمٞمف اًمسالم ،ن٘مقًمهقن:
اًمِمبٝم٤مت اًمتل حيتجقن هب٤م ُمـ أول اًمدهر ،ىم٤مل :قمٛمدة اعمحت٤مًملم ذم يمؾ طملم ُ
﴿و ُظم ْذ سمِ َٞم ِد َك
هذه طمٞمٚم٦مٟٕ :مف طمٚمػ أن ناب زوضمتف ُمئ٦م ؾمقط ،ومٚمام أشمك اهلل سم٤مًمٗمرج ورومع قمٜمف اًمٙمرسم٦م ،ىم٤مل اهلل ًمفَ :
ِض ْٖمثً٤م َوم ْ ِ
حتٜمَ َْ٨م﴾ أي :ن٠مظمذ قمذق ٟمخؾ ومٞمف ُمئ٦م ؿمٛمراخ ،ومٞماهب٤م ضسم٦م واطمدة وٓ حيٜم٨م ،وم٘م٤مًمقا:
٤مض ْب سمِ ِف َوَٓ َ ْ
( )637

هذه طمٞمٚم٦م ،ومبدًٓ ُمـ ضهب٤م ُمئ٦م ؾمقط ،ضهب٤م ضسم٦م واطمدة سمٛمئ٦م ؿمٛمراخ.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :وقمٛمدة اعمحت٤مًملم ذم يمؾ زُم٤من نٛملم أنقب هذه ،وومٕمالً أول ُم٤م ُأًمػ ذم احلٞمؾ يم٤من ؾمٜم٦م ُمئ٦م
ومخسلم ًمٚمٝمجرة ،وهق حمٛمد سمـ احلسـ

( )638

وهمػمه ،أول دًمٞمؾ قمٜمدهؿ هق نٛملم أنقب ،ومٙمٞمػ اًمرد قمٚمٞمٝم٤م؟

أوًٓ :إهن٤م أُمر اهلل -قمز وضمؾ ،واهلل -قمز وضمؾ ٓ -ن٠مُمر سم٤محلٞمؾ ،ومٝمق اًمذي ىم٤ملُ ﴿ :ظم ْذ سمِٞمَ ِد َك ِضه ْٖمثً٤م﴾  ،ومهام
( )639

قمرومٜم٤م احلٙمٛم٦م ،وهذا ُمـ اعمتِم٤مسمف اًمذي ن١مُمـ سمف وٓ ٟمبح٨م قمٜمف ،هذا أول ضمقابٕ :ن اهلل هق اًمهذي أُمهره ،وههق
اًمر ِاؾم ُخق َن ِذم ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ َن ُ٘مق ًُمق َن آ َُمٜمََّّ٤م سمِ ِف ُيم و
ُهؾ ُِمه ْـ
اًمذي طمرم قمٚمٞمٜم٤م احلٞمؾ ،وٓ نٛمٙمـ أن ن٠ميت اًمتٜم٤مىمض ُمـ قمٜمد اهللَ ،
﴿و َّ
ِقمٜمْ ِْد َر ِّسمٜمََ٤م﴾ .
( )640

ًمٙمـ إضمقسم٦م اًمتل ذيمره٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم ،ىم٤مل :إن ُم٘مت٣م اًمٞمٛملم ذم ذقمٜم٤م ً-مق طمٚمػ رضمؾ أن ناب رضمالً
ُمئ٦م ؾمقط -أطمد أُمرنـ :إُم٤م أن ناسمف ُمئ٦م ؾمقط ُمٗمرىم٦م ،أو جمٛمققم٦م ،وم٤مًمٞمٛملم ُمٓمٚمؼ ،وًمق ىم٤مل :واهلل ٕضسمٜمؽ ُمئ٦م
ضسم٦م ،ومٝمؾ ُمٓمٚمؼ اًمٚمٗمظ أن ناب اعمئ٦م ضسم٦م جمٛمققم٦م أو ُمٗمرىم٦م؟

اًمْمالل ،وٟمٍم سمف أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م .اٟمٔمر اًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 10 /7شمرمج٦م .)619
( )637ص.44 :
( )638حمٛمد سمـ احلسـ سمـ ومرىمد ،اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمراق ،أسمق قمبد اهلل اًمِمٞمب٤مين ،اًمٙمقذم ،ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م .وًمد سمقاؾمط ،وٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م .وأظمذ
قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٕمض اًمٗم٘مف ،ومتؿ اًمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أيب نقؾمػ .وروى قمـ :أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وُمسٕمر ،وُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل ،وإوزاقمل ،وُم٤مًمؽ
سمـ أٟمس .أظمذ قمٜمف اًمِم٤مومٕمل وم٠ميمثر ضمداُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وصمامٟملم وُمئ٦م سم٤مًمري .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 134 /9شمرمج٦م  ،)45ـمب٘م٤مت
اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمِمػمازي (ص.)135 :
( )639ص.44 :
( )640آل قمٛمران.7 :

إبطال الحيل
ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤ملُ :مئ٦م ضسم٦م ُمٗمرىم٦م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤ملُ :مئ٦م جمٛمققم٦م ،وقمغم هذا ٓ نٙمقن هٜم٤مك إؿمٙم٤مل ،ونٙمقن
ُم٘مت٣م نٛملم أنقب أن ناهب٤م ض ًسم٤م جمٛمق ًقم٤م ،طمتك ذم ذقمٜم٤م ،وإن يم٤من ذم ذقمٝمؿ خيتٚمػ ،وم٤مًم٘م٤مقمدة ُمٕمروومه٦م :إذا
ضم٤مء ذم ذقمٜم٤م ُم٤م خي٤مًمٗمف ومٚمٞمس طمج٦م قمٚمٞمٜم٤م.
وُمـ إضمقسم٦م قمغم اًمٞمٛملم ،ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالمُ :مـ ؾمٞم٤مق أن٦م ندل قمغم أن هذه ومتقى ظم٤مص٦م ٕنقب :وًمذًمؽ
ذيمرت ذم اًم٘مرآنٕ :ن ُم٤م نذيمر ذم اًم٘مرآن إٓ اًمٌمء اًمذي خي٤مًمػ ٟمٔم٤مئره ،ومٞمدل قمغم أن هذا أُمهر ظمه٤مص ٕنهقب،
ويمراُم٦م ُٓمرأشمفٕ :هن٤م صؼمت ُمٕمف ،ومٚمذًمؽ اهلل َّٟمقه قمغم هذه اًمٞمٛملم وقمغم ههذه اًم٘مّمه٦م ذم اًم٘مهرآنٕ :هنه٤م خته٤مًمػ
ٟمٔم٤مئره٤م ،ومال حيت٩م هب٤م :وًمذًمؽ وم٤مهلل -قمز وضمؾ -ؾم٤مىمٝم٤م ُمس٤مق آقمتب٤مر ،وم٘م٤مل﴿ :إِ َّٟمَّ٤م َو َضمدْْ َٟمَ٤م ُه َص٤مسمِ ًرا ٟمِ ْٕم َؿ ا ًْم َٕم ْبدُُ إِ َّٟمَّه ُف
اب﴾ .
َأ َّو ٌ
( )641

﴿و ُظم ْذ سمِ َٞم ِد َك ِض ْٖمثً٤م َوم ْ ِ
٤مض ْب سمِ ِف
وُمـ إضمقسم٦م ،ىم٤مل :إن اهلل -قمز وضمؾ -أومتك أنقب هذا طمتك ٓ حيٜم٨م ،ىم٤ملَ :
حتٜمَ َْ٨م﴾  ،ىم٤مل :ومٞمدل قمغم أٟمف ذم ذقمف ٓ شمقضمد يمٗم٤مرة ًمٚمٞمٛملم :ومٚمذًمؽ أومت٤مه اهلل -قمز وضمؾ -هبهذا ،ومتٙمهقن
َوَٓ َ ْ
( )642

اًمٞمٛملم قمٜمدهؿ يم٤مًمٜمذر ،يمام أن اًمٜمذر ذم ذائع إٟمبٞم٤مء ًمٞمس ًمف يمٗم٤مرة.
أنْم٤م :أٟمف ذم ذقمٜم٤م َُمـ وضم٥م قمٚمٞمف احلد وهق ُمرنض أو ضٕمٞمػ ،أو اُمرأة يمبػمة ،أن نٗمرق قمٚمٞمف،
وُمـ إدًم٦م ً
وذيمر أضمقسم٦م يمثػمة ُمـ هذا ،وقمغم يمؾ طم٤مل ،هذا هم٤من٦م أُمره أن نٙمقن ُمـ اعمتِم٤مسمف اًمذي ٓ شمٕم٤مرض سمف اعمحٙمامت.
مترا ـمٞمبً٤م ،ويمذًمؽ
وُمـ إدًم٦م اًمتل ندورون قمٚمٞمٝم٤م طمدن٨م سمالل  ،عم٤م اؿمؽمى ًمٚمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً -
( )643

ؼم َه َٙم ََذا؟ش ،وم٘م٤مل سمالل :ن٤م رؾمقل اهلل ،إٟم٤م ٟمِمؽمي
قم٤مم ظمٞمؼم ،ومٚمام رآه اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ىم٤ملَ « :أ ُيم ُُّؾ َمت ْ ِر َظمٞمْ َ َ
اًمّم٤مع ُمـ هذا اًمٓمٞم٥م سم٤مًمّم٤مقملم ُمـ اًمتٛمر واًمثالصم٦م ،أي :هذا متر سمتٛمر ُمع اًمتٗم٤مضؾ ،وم٘م٤مل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم:

( )641ص.44 :
( )642ص.44 :
( )643سمالل سمـ رسم٤مح احلبٌم اعم١مذن ،وهق سمالل سمـ مح٤مُم٦م ،وهل أُمف .يم٤من أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ خيرضمف إذا محٞم٧م اًمٔمٝمػمة ،ومٞمٓمرطمف قمغم فمٝمره ذم
سمٓمح٤مء ُمٙم٦م ،صمؿ ن٠مُمر سم٤مًمّمخرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم صدره ،صمؿ ن٘مقل ٓ :نزال قمغم ذًمؽ طمتك نٛمقت أو نٙمٗمر سمٛمحٛمد .ومٞم٘مقل -وهق ذم ذًمؽ:-
أطمد أطمد .صمؿ اؿمؽماه أسمق سمٙمر اًمّمدنؼ ،وم٠مقمت٘مف ،ومٚمزم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿّ ،-
وأذن ًمف ،وؿمٝمد ُمٕمف مجٞمع اعمِم٤مهدُ ،م٤مت ؾمٜم٦م
قمنمنـ .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 81 :شمرمج٦م  ،)167واإلص٤مسم٦م ( 326 /1شمرمج٦م .)736

إبطال الحيل
ِ
اجلٛمع سمِ٤مًمدََّّ ر ِ
اه ْؿش  ،أي :سمع اجلٛمع اًمرديء سم٤مًمدراهؿ ،صمؿ ِ
اؿمؽم سم٤مًمدراهؿ
اًمر َسم٤م َقم ْ ُ
« َأ َّو ْه َأ َّو ْهَ ،قم ْ ُ
اًمر َسم٤مَ ،و ًَمٙم ْـ سمِ ِع ْ َ ْ َ
َ
لم ِّ
لم ِّ
( )644

ُم٤م ؿمئ٧م.
وم٘م٤مًمقا :هذه طمٞمٚم٦م ،وًمٙمـ طم٤مؿم٤م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أن نٕمٚمؿ احلٞمؾً :مٙمـ ٕن هذا دنٜمٝمؿ اًمذي
شمٕمقدوا قمٚمٞمف ومٝمؿ ن٘مقًمقن هذا اًمٙمالم ،ىم٤مل اًمٕمٚمامء :هذا أسمٕمد رء قمـ احلٞمٚمه٦م ،عمه٤مذا؟ ٕٟمهف مل نه٠مُمره أن نتٗمهؼ ُمهع
ص٤مطم٥م اًمتٛمر اًمرديء ،إن نٕمٓمٞمف اًمدراهؿ وشمرضمع إًمٞمف ُمرة أظمهرى ،ٓ ،وإٟمهام أرؿمهده إمم سمٞمهع اجلٛمهع سم٤مًمهدراهؿ،
ومبلم ًمف أن اًمٓمرنؼ ُمٖمٚمهؼ ،ودًمهف قمهغم
ووضع اًمدراهؿ ذم ضمٞمبف ،وهذا سمٞمع ُم٘مّمقد ،صمؿ نِمؽمي سم٤مًمدراهؿ ُم٤م نِم٤مءَّ ،
ـمرنؼ آظمر.
ُمث٤مل ذًمؽً :مق أن ؾمٚمٓم٤م ًٟمً٤م ىم٤مل :هذا اًمٓمرنؼ ٓ نٛمٌم ومٞمف أطمد ،وم٤مومؽمق اًمٜم٤مس ومرن٘ملم :ومرنؼ شمرك هذا اًمٓمرنؼ،
وُمِمك ُمـ ـمرنؼ آظمر ،وـمرنؼ اطمت٤مل قمغم هذا اًمٓمرنؼ وأظمذ نٛمٌم ذم إزىم٦م واًمده٤مًمٞمز :طمتك نٛمٌمه ُمهع ٟمٗمهس
اًمٓمرنؼ اعمٛمٜمقع قمٚمٞمف ،ومبٞمٜمٝمام ومرق.
ومٗمتقى اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمً -مبالل وقم٤مم ظمٞمؼم ،هق أن نؽمك هذا اًمٓمرنؼ ونسهٚمؽ اًمٓمرنهؼ أظمهر:
اًمر َسم٤م﴾  ،واعمحت٤مًمقن نرندون اًمرسمه٤م ذم صهقرة اًمبٞمهع ،وسمٞمهٜمٝمام
اشمرك اًمرسم٤م واؾمٚمؽ اًمبٞمعَ ،
﴿و َأ َطم َّؾ اهللَُّ ا ًْمبَٞمْ َع َو َطم َّر َم ِّ
( )645

ومرقُ ،مع أن اًمٜمتٞمج٦م واطمدةً ،مٙمـ هذا سمٞمع أطمٚمف اهلل وهذا رسم٤م طمرُمف اهلل.
ومٗمل ىمّم٦م سمالل ،اعمخرج أن شمبٞمع اًمتٛمر سم٤مًمدراهؿ ،وهذا سمٞمع ُم٘مّمقد ًمهٞمس ومٞمهف طمٞمٚمه٦م وٓ ُمقاـمئه٦م وٓ ذط،
وًمٞمس ومٞمف اشمٗم٤مق ُمع اًمب٤مئع إٟمف نِمؽمي ُمٜمؽ ونرد ًمؽ ،وإٟمام شمتخٚمص ُمـ اًمتٛمر اًمهردئ وحتقًمهف إمم دراههؿ ،صمهؿ إذا
أظمذت اًمدراهؿ اؿمؽمي هب٤م ُم٤م ؿمئ٧م ،طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م واطمدةً ،مٙمـ ذم اًمّمقرة إومم يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م رسم٤م ،ذم
اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٞم ًٕم٤م.
وسمٕمْمٝمؿ ىم٤ملُ :مـ إدًم٦م أن إطمٙم٤مم دمرى قمغم اًمٔم٤مهر ذم اًمنمنٕم٦م ،واحلٞمٚم٦م أُمر سم٤مـمـ ،ومال شمٜم٘مبقا قمـ سمٓمهقن
اًمٜم٤مس وٓ قمـ ىمٚمقهبؿ ،وأضمروا إطمٙم٤مم قمغم اًمٔم٤مهر ،ومٜم٘مقل :اجلقاب ُمـ وضمٝملم:

(ُ )644متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمقيم٤مًم٦م ،سم٤مب إذا سم٤مع اًمقيمٞمؾ ؿمٞمئ٤م وم٤مؾمدا ومبٞمٕمف ُمردود (ُ ،)2312مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة ،سم٤مب سمٞمع
اًمٓمٕم٤مم ُمثال سمٛمثؾ ( )1594سمٜمحقه.
( )645اًمب٘مرة.275 :

إبطال الحيل
إول :أن إطمٙم٤مم دمرى قمغم اًمٔم٤مهر ومٞمام سملم اًمٕمب٤مد ،أُم٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل وم٤مٕطمٙم٤مم قمغم اًمٜمٞم٤مت واًم؛ائر ،وم٢مذا
يم٤من حيت٤مل قمغم اهلل وخي٤مدقمف ومال ن٘م٤مل :احلٙمؿ قمغم اًمٔم٤مهر ،سمؾ ن٘م٤ملً« :مِ ُٙم ُِّؾ ا ُْم ِر ٍئ َُم٤م َٟم ََقىش .
( )646

اًمث٤مين :أن إطمٙم٤مم قمغم اًمٔم٤مهر ُم٤م مل شمٔمٝمر ىمرنٜم٦م شمدل قمغم أن اًمٔم٤مهر سمخالف اًمب٤مـمـ ،أُم٤م إذا فمٝمرت اًم٘مرنٜم٦م أو
اًمبٞمٜم٦م قمغم أن اًمٔم٤مهر سمخالف اًمب٤مـمـ ،ومٝمذا ٓ ٟمٕم٤مُمٚمف سم٤مًمٔم٤مهر ،سمؾ ٟمٕم٤مُمٚمف سم٤مًمب٤مـمـُ ،مثه٤مل ذًمهؽ :اعمٜمه٤مومؼ إذا افمٝمهر
اًمتقطمٞمد واًمّمالةُ ،م٤مذا ٟمٗمٕمؾ؟ ٟمٕم٤مُمٚمف قمغم أٟمف ُمسٚمؿ ،وم٢مذا ىم٤مُم٧م اًمبٞمٜم٦م قمغم أٟمف ن٘مدح ذم اإلؾمالم ،ونٗمرح سم٤مٟمتّمه٤مر
لم َأ ْنهٜمَ ََام ُصم ِ٘م ُٗمهقا ُأ ِظم ُ
هذوا َو ُىمتِّ ُٚمهقا
اًمٙمٗم٤مر قمغم اعمسٚمٛملمٟ ،م٠مظمذه وٟم٘متٚمهف وٓ ٟمٕم٤مُمٚمهف سم٤مًمٔمه٤مهر ،ىمه٤مل شمٕمه٤مممَُ ﴿ :م ْٚم ُٕمهقٟمِ َ
َشم ْ٘متِٞمالًً﴾ .
( )647

ِ
( َوم ِْ
ٍ
اًمسٜمَّ َِّ٦مَ ،وم ُٙم ُُّؾ ُطم ْٙم ٍؿ ُقم ِٛم َؾ سمِ ِف سمِ ِْ ِ ِ
نـ ُحم َ َّر َُم ٌ٦م ِذم ا ًْم ِٙمتَ ِ
٤محلٞم َٚم ُ٦م ِذم اًمدِِّّ ِ
ذ ٍاءَ ،وم ُٝم َق
َ٤مب َو ُّ
٤محلٞم َٚم٦م ذم َـمالََق َأ ْو ُظم ْٚم ٍع َأ ْو َسمٞمْ ٍع َأ ْو َ
ِ
ِ
ِ
محَدََ َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م أ ُسمق َطم ْٗم ٍ
ص
لمَ ،طمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
لمَ ،وا ًْم ُٗم َ٘م َٝم٤مء اًمدََّّ َّن٤مٟمِ َ
اًمر َسم٤مٟمِ ِّٞم َ
َُم ْر ُدو ٌد َُم ْذ ُُمق ٌم قمٜمْْدََ ا ًْم ُٕم َٚم َامء َّ
هذ ِه ِْ
ه٤مل :ه ِ
ِ
ِ
ِ
ُحم َٛمدُُ سمـ داود َ ،ىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق ْ ِ
احل َٞم ُ
هؾ ا ًَّمتِهل َو َضه َٕم َٝم٤م
اًمّم٤مئ ُغ َ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م َقم ْبد اهللِ َىم َ َ
احل٤م ِرث َّ
َ
َّ ْ ُ َ ُ َ
ُ َ
( )648

( )650

( )649

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اطمتََ٤م ًُمقا ومِ ِٞمف
٤مطمتََ٤م ًُمقا ِذم َٟم ْ٘مْم َٝم٤مَ ،أ َشم َْقا إِ َمم ا ًَّمذي ىم َٞمؾ َهل ُ ْؿ :إِ َّٟم ُف َطم َر ٌامَ ،و ْ
اًمسٜمَ َِـ َوم ْ
َه ُ١مَٓءَ :أ ُسمق َطمٜمٞم َٗم َ٦م َو َأ ْص َح٤م ُسم ُفَ ،قم َٛمدُُ وا إِ َمم ُّ
قز شمِ ْٚم َؽ ِْ
لم ُصمؿ اطمتَ ََ٤مل ِذم إِسم َٓم ِ
ِ
ِ
احلٞم َٚم ُ٦م؟
قين ُ :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ِيب َقم ْب ِد اهللَُِ :م ْـ َطم َٚم َ
دم ُ
٤مهل َ٤مَ ،ه ْؾ َ ُ
ْ
ػ َقم َغم َنٛم ٍ َّ ْ
َطمتََّّك َأ َطم ُّٚمق ُهَ .و َىم َ٤مل اعمَْ ْٞم ُٛم ُّ
َىم َ٤ملَٟ ،َٓ :مَحـ َٓ َٟمَرى ِْ
احلٞم َٚم َ٦م .
ْ ُ َ
( )651

( )652

(ُ )646متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب سمدء اًمقطمل ( ) 6953 ،6689 ،5070 ،3898 ،2529 ،54 ،1واًمٚمٗمظ ًمف،
ُمسٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦مش (.)1907
( )647إطمزاب.61 :
( )648حمٛمد سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ سمٞم٤من ،أسمق ص٤مًمح اًمٕمٙمؼمي .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 110 /2شمرمج٦م .)80
( )649مل أضمده.
( )650أمحد سمـ حمٛمد ،أسمق احل٤مرث ،اًمّم٤مئغ .روى قمـ اإلُم٤مم أمحد ُمس٤مئؾ يمثػمة ،ويم٤من اإلُم٤مم ن٠مٟمس سمف ،ون٘مدُمف ونٙمرُمف ،ويم٤من قمٜمده سمٛمقضع
ضمٚمٞمؾ .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 177 /1شمرمج٦م  ،)59وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد ٓسمـ اجلقزي (ص.)127 :
( )651اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،اًمٗم٘مٞمف قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد احلٛمٞمد سمـ قمبد احلٛمٞمد سمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ،أسمق احلسـ ،اعمٞمٛمقين ،اجلزري ،اًمرىمل،
شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم أمحد ،وُمـ يمب٤مر إئٛم٦م .يم٤من قم٤ممل اًمرىم٦م ،وُمٗمتٞمٝم٤م ذم زُم٤مٟمف .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمبٕملم وُمئتلم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م
وم٤مضؾٓ ،زم أمحد أيمثر ُمـ قمنمنـ ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 334 /18شمرمج٦م  ،)3537وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 89 /13شمرمج٦م .)50
( )652أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )151/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.

إبطال الحيل
محَدُُ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َه ُ٤مرو َن َ ،و َطمدََّّ َصمٜمِل َقم ْب ُدُ اهللِ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد
َطمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َقم ْبدُُ ا ًْم َٕم ِز ِنز ْسم ُـ َضم ْٕم َٗم ٍر َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
ٍ
ِ
سم ِـ َقمب ِد ْ ِ ِ
اطمتَ َ
َه٤مل
احل َٙم ِؿ َ ،ىم َ٤مل :ىم٤مل َأ ُسمق َقم ْب ِد اهللِ :إِ َذا َطم َٚم َ
ػ َقم َغم َرءُ ،صم َّؿ ْ
احلٛمٞمد َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َسم ْٙم ُْر ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ ْ َ
ْ ْ َ
ػ َقم َٚمٞم ِف سمِٕمٞمٜمِ ِفَ ،ىم َ٤مل َأسمق َقمب ِد اهللُِ :م٤م َأ ْظمبثَٝمؿ! نٕمٜمِل َأصح٤مب ِْ
ِ
ِ
ِ ٍ
احل َٞم ِ
هؾ،
ْ َ َ
َ َ ُ ْ َْ
ُ ْ
سمِحٞم َٚم٦م َوم َّم َ٤مر إِ ًَم ْٞم َٝم٤مَ ،وم َ٘مدْْ َص َ٤مر إِ َمم َذًم َؽ ا ًَّمذي َطم َٚم َ ْ َ ْ
ِ
اطمتَ ََ٤مل سمِ ِحٞم َٚم ٍ٦مَ ،وم ُٝم َق َطم٤مٟمِ ٌ٨م .
َو َىم َ٤مل َأ ُسمق َقمبْد اهللَُِ :م ِـ ْ
( )654

( )653

( )656

( )655

( )657

ِ
ٍ
ِ
ِ
محَهدََ ،
احل َس ِـ ا ًْم َٗم ِ٤مُم ُّل َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َص٤مًمِ ُح ْسمه ُـ َأ ْ َ
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 َقم َّز وضم َّؾ :وَٓ َشمَٜم ُ٘م ُْمقا إَنام َن سمٕمدََ َشمَق ِيم ِٞمد َه٤م
َْ َ ْ ْ
َ
َ َ

( )661

َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ص٤مًمِحَ :ىم َ٤مل َأ ِيب :و ِْ
احلٞمَ ُؾ َٓ َٟم ََر َاه٤م
َ
َ ٌ

( )660

.

( )662

( )653اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م قمبد اًمٕمزنز سمـ ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ نزداد سمـ ُمٕمروف ،أسمق سمٙمر ،اًمبٖمدادي اًمٗم٘مٞمف ،شمٚمٛمٞمذ أيب سمٙمر
ونٚم٘م٥م سمٖمالم اخلالل .وًمد ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وُمئتلم .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (213 /3
اخلاللُ ،
شمرمج٦م  ،)611وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 143 /16شمرمج٦م .)102
( )654أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون سمـ نزند اًمبٖمدادي اخلالل ،ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م وقم٤معمٝمؿ ،أسمق سمٙمر ،وًمد ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم ،أو ذم اًمتل شمٚمٞمٝم٤م،
ومٞمجقز أن نٙمقن رأى اإلُم٤مم أمحد ،وًمٙمٜمف أظمذ اًمٗم٘مف قمـ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ أصح٤مسمف ،وشمٚمٛمذ ٕيب سمٙمر اعمروذي .رطمؾ إمم وم٤مرس ،وإمم اًمِم٤مم،
واجلزنرة نتٓمٚم٥م وم٘مف اإلُم٤مم أمحد وومت٤مونف وأضمقسمتف ،ويمت٥م قمـ اًمٙمب٤مر واًمّمٖم٤مر ،طمتك يمت٥م قمـ شمالُمذشمف ،ومجع وم٠موقمكُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:
"اجل٤مُمع ذم اًمٗم٘مف" ،و"اًمسٜم٦م" .وُم٤مت وًمد ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 23 /3شمرمج٦م  ،)582وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 297/14شمرمج٦م .)193
( )655قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد احلٛمٞمد ،أسمق سمٙمر اًم٘مٓم٤من .واؾمٓمل إصؾ .ؾمٙمـ سمٖمداد ،وطمدث هب٤م .وصم٘مف اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي .اٟمٔمر :شم٤مرنخ
سمٖمداد ( 315 /11شمرمج٦م .)5177
( )656سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ احلٙمؿ ،أسمق أمحد اًمبٖمدادي ،اًمٜمس٤مئل إصؾ .يم٤من اإلُم٤مم أمحد ن٘مدُمف ونٙمرُمف .وقمٜمده قمٜمف ُمس٤مئؾ يمثػمة .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت
احلٜم٤مسمٚم٦م ( 318 /1شمرمج٦م  ،)140وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد ٓسمـ اجلقزي (ص.)29 :
( )657أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )151/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.
( )658حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ اخلْمٞم٥م ،أسمق قمٞمسك .ذيمره اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف ومل نتٙمٚمؿ قمٜمف سمجرح وٓ شمٕمدنؾ .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد (350 /16
شمرمج٦م .)7499
( )659مل أضمده.
( )660اإلُم٤مم اعمحدث احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض ص٤مًمح سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد ،أسمق اًمٗمْمؾ ،اًمِمٞمب٤مين ،اًمبٖمدادي ،ىم٤ميض
أصبٝم٤من .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وُمئتلم ،وهق أيمؼم إظمقشمف .ؾمٛمع أسم٤مه ،وشمٗم٘مف قمٚمٞمف ،وؾمٛمع قمٗم٤من ،وأسم٤م اًمقًمٞمد ،وإسمراهٞمؿ سمـ أيب ؾمقند ،وقمكم سمـ
اعمدنٜمل ،وـمب٘متٝمؿ .ىم٤مل اخلالل :يم٤من ص٤مًمح ؾمخٞم٤م ضمدا .ويم٤من ص٤مًمح ن٘مقل :يم٤من أيب نبٕم٨م ظمٚمٗمل إذا ضم٤مء رضمؾ زاهد أو ُمت٘مِمػ ٕٟمٔمر

إبطال الحيل
ٞم٥م ا ًَمٕم َّٓم٤مر َ ،ىم َ٤مل :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق داود اًمس ِجستَ َِ٤مينَ ،ىم َ٤مل :ؾم ِ
ِ
هٛم ْٕم ُ٧م َأ َسمه٤م
احل َس ِـ َأ ْ َ
َ
َ
ٞمؿ ْسم ِـ َطمبِ ٍ َ ُ
محَدُُ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ َ
ُ َ َ ِّ ْ ُّ
ِ
َقمب ِد اهللِِ ،و َذ َيمَر ِْ
ض ؾمٜمَ َـ رؾم ِ
احل َٞم َؾ َقم ْـ َأ ْص َح ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ .
ْ
حيتََ٤م ًُمق َن ًمٜمَ ْ٘م ِ ُ َ ُ
اًمر ْأ ِيَ ،وم َ٘م َ٤ملْ َ :
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ِ
ِ ٍ
ِ
َو َطمدََّّ َ
احلٞمَ ِؾ .
جي ُ ْ ٌ َ
اين َ ،ىم َ٤مل َأ َّن َأ َسم٤م َقمبْد اهللِ َىم َ٤ملُ َ َٓ :
ث ُُم َ
قؾمك ْسم ُـ َؾمٕمٞمد اًمدََّّ ْٟمْدََ ُّ
( )665

( )666

هذه أصم٤مر يمٚمٝم٤م ٕيب قمبد اهلل اإلُم٤مم أمحد ،وهمػمه ُمـ أهؾ احلدن٨مٟ ،م٘مٚمٝم٤م ـمالسمف :أسمق احل٤مرث اًمّم٤مئغ ،وروى
قمٜمف اعمٞمٛمقين ،وسمٙمر سمـ حمٛمد سمـ احلٙمؿ ،وروى قمـ ص٤مًمح اسمـ اإلُم٤مم أمحهد ،ورواهه٤م قمٜمهف أسمهق داود اًمسجسهت٤مين
ص٤مطم٥م اًمسٜمـ ،ويمذًمؽ ُمقؾمك سمـ ؾمٕمٞمد اًمدٟمداين ،يمؾ ه١مٓء رووا قمـ اإلُم٤مم أمحد ىمقًمفٟ :محـ ٓ ٟم٘مقل سم٤محلٞمؾ،
ُم٤م أظمبثٝمؿ أصح٤مب احلٞمؾ؟! نٕمٛمدون إمم ؾمٜمـ رؾمقل اهلل ومٞمٜم٘مْمقهن٤م قمروة قمروة!
واًمذي ٟم٘مؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف هق أطمد اعمآظمذ اًمتل أظمذه٤م اًمسٚمػ قمٚمٞمٝمؿ ،وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ نؽميمهقن
يمت٥م أصم٤مر ُمـ أضمؾ هذا اًمذي ُنروى قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ،ومٛمـ أؾمب٤مب اًمٕمزوف قمـ يمت٥م أصمه٤مر ،أهنهؿ جيهدون ومٞمٝمه٤م
سمٕمض اًمتجرحي٤مت ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ،وأهن٤م شمتٙمٚمؿ قمـ ُأٟم٤مس ُمِم٤مهػم وقمٜمدهؿ سمدع أو أظمٓم٤مء ،ومٚمذًمؽ سمٕمض اعمٜمتسبلم إمم
اًمٕمٚمؿ ن٘مقل :يمؾ يمت٥م أصم٤مر ٟمؽميمٝم٤م وٟم٠مظمذ يمت٥م اعمت٠مظمرنـ ،وهل ىمد طمررت وضبٓم٧م.
وهذا ًمٞمس سمٛمخرج ،ومٝم٥م إٟمؽ شمريم٧م هذا اًمٙمت٤مب ،أو همػمه ُمـ اًمٙمت٥م ،ومّمحٞمح اًمبخ٤مري -اًمذي هق أصح
يمت٤مب سمٕمد اًم٘مرآن -ومٞمف يمت٤مب احلٞمؾ ،واًمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وهق يمت٤مب يم٤مُمؾ ذم صحٞمح اًمبخ٤مري ،ذم سمٕمض اًمٜمسخ:
يمت٤مب احلٞمؾ واًمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وسمٕمض اًمٜمسخ :يمت٤مب احلٞمؾ ،وطمذف اعمح٘مؼ آظمر اًمٕمٜمهقان ،وًمٙمهـ طمتهك ُمهع

إًمٞمف :حي٥م أن أيمقن ُمثٚمف .شمقذم سم٠مصبٝم٤من ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمتلم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 529 /12شمرمج٦م ،)204
وـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 462 /1شمرمج٦م .)232
( )661اًمٜمحؾ.91 :
( )662ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم اعمقىمٕملم ( )179/3قمـ ص٤مًمح سمف
( )663أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمبٞم٥م سمـ قمٞمسك ،أسمق احلسـ اًمٕمٓم٤مر ،ونٕمرف سم٤مًمزراد .ؾمئؾ قمٜمف اًمدارىمٓمٜمل ،ومقصم٘مف .شمقذم ذم ؿمٕمب٤من ؾمت٦م أرسمع
وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 22 /5شمرمج٦م .)1868
( )664أظمرضمف اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (ُ )152-151/2مـ ـمرنؼ اعمّمٜمػ سمف.
(ُ )665مقؾمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمس٤مم ،اًمثٖمري ،أسمق سمٙمر اًمٓمرؾمقد ،اعمٕمروف سم٤مًمدٟمداين .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 70 /29شمرمج٦م  ،)6259واًمٙم٤مؿمػ ( 304 /2شمرمج٦م .)5698
( )666اسمـ أيب نٕمغم ذم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( )332/1قمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٕمٞمد سمف.

إبطال الحيل
طمذف اًمٕمٜمقانً ،مق ىمرأشمؿ ذم آظمر اًمّمحٞمح ،ن٘مقل :ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس ،ون٘مّمد أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ،واًمٙمٜم٤من٦م هذه أؿمد قمٚمٞمٝمؿ
ُمـ اًمتسٛمٞم٦مٕ :هن٤م ذم اًمبخ٤مري رست وضمرت ُمع اًمريمب٤من.
وم٤مًمبخ٤مري ن٘مقل :ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس ،... :ونذيمر سمٕمض ومت٤مواهؿ ،صمؿ ن٘مقل :طمهدصمٜم٤م ومهالن قمهـ رؾمهقل اهلل،..
سمحدن٨م خي٤مًمػ هذه اًمٗمتقى ،صمؿ ن٘مقل :وىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس ،... :صمؿ حيدث سم٤محلدن٨م ،صمؿ ن٠ميت سم٤محلدن٨م ون٘مقل :ىم٤مل
سمٕمض اًمٜم٤مس ،... :سمخالف احلدن٨م هذا ،وهذا سم٤مب يم٤مُمؾ ذم صحٞمح اًمبخ٤مري.
وذم همػمه ُمـ يمت٥م اًمسٜمـ :ومٗمل ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م

( )667

سم٤مب يم٤مُمؾ ومٞمام ظم٤مًمػ ومٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م إطم٤مدن٨م ،وذيمر

ُمئ٦م وقمنمنـ ُمس٠مًم٦م أومتك ومٞمٝم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمرأنف ،وهل خم٤مًمٗم٦م ًمألطم٤مدن٨م ،وسمٕمض اعمس٤مئؾ نبٚمٖمف احلدن٨م وٓ نٕمٛمؾ سمف
سمؾ نرده.
وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜم٤مس ومٞمف سملم ـمروملم ،سملم أٟم٤مس نتخذون هذه اعمس٠مًم٦م ُمس٠مًم٦م إصم٤مرة ،ومقضمهدوا أٟمهف رضمهؾ ُمِمهٝمقر،
ويمالم اًمسٚمػ ومٞمف يمثػم وواضح ،ومٚمذًمؽ نؽميمقن اًمٕمٚمؿ واًمتٗم٘مف واًمٕمٛمؾ ،ونبحثقن قمـ هذه اعمس٠مًم٦م ،وجيدون ومٞمٝم٤م
يمبػما أن ُمـ اعمسٚمٛملم نتٛمذهبقن سمٛمذهبف ،هذا اًمّمٜمػ إول.
ًمذة وإصم٤مرة ،وظم٤مص٦م أن ىمٓم٤م ًقم٤م ً
وصٜمػ أظمر قمغم اًمٜم٘مٞمض مت٤م ًُم٤م ،نرومْمقن أي يمالم قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وًمهق يمه٤من اًمهذي شمٙمٚمهؿ ومٞمهف ههؿ أئٛمه٦م
اإلؾمالم ،واعمِمٙمٚم٦م أن اًمذنـ شمٙمٚمٛمقا ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمسقا صٖم٤مر اًمٓمٚمب٦م ،سمؾ شمٙمٚمؿ ومٞمف ُم٤مًمؽ سم٠مؾم٤مٟمٞمد صح٤مح ،وأمحد،
أصمرا هل١مٓء ،ىم٤مل:
واًمِم٤مومٕمل ،واحلامدان  ،واًمسٗمٞم٤مٟم٤من  ،وإوزاقمل  ،واًمٚمٞم٨م  ،وسمٕمض احلٛم٘مك يمٚمام رأى ً
( )668

( )669

( )670

( )671

يمالم اخلّمؿ نٓمقى وٓ نروى ،وه١مٓء إئٛم٦م حيسدوٟمف!

( )667قمبد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر اًمٕمبز ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمٚمؿ ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،وص٤مطم٥م اًمٙمت٥م اًمٙمب٤مر ،وهق ُمـ أىمران :أمحد سمـ طمٜمبؾ،
وإؾمح٤مق سمـ راهقنف ،وقمكم سمـ اعمدنٜمل ذم اًمسـ واعمقًمد واحلٗمظ ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم أؾمـ ُمٜمٝمؿ سمسٜمقات .ـمٚم٥م أسمق سمٙمر اًمٕمٚمؿ وهق صبل،
وأيمؼم ؿمٞمخ ًمف هق ذنؽ سمـ قمبد اهلل اًم٘م٤ميض .ىم٤مل أسمق زرقم٦مُ :م٤م رأن٧م أطمٗمظ ُمٜمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ص٤مطم٥م
شمّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئتلمُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإلنامن" ،و"اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 34 /16شمرمج٦م  ،)3526وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 122 /11شمرمج٦م .)44
( )668مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اًمثب٧م ،حمدث اًمقىم٧م ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرنر سمـ طم٤مزم اًمبٍمي ،إزرق
اًمانر ،أطمد آقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجست٤منُ ،ؾمبل ضمده درهؿ ُمٜمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م ،رسمام دًمس .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 239 /7شمرمج٦م  ،)1481وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 456 /7شمرمج٦م .)169

إبطال الحيل
وم٤معم٘مّمقد أن ه١مٓء اًمرضم٤مل وضمدوا أظمٓم٤مء قمغم هذا اًمرضمؾ ،وًمٞمس قمٜمدهؿ ؿمٗم٤مقم٤مت وٓ وؾم٤مـم٤مت ذم اًمدنـ،
وهذه اًمبدع اًمتل ذيمرت قمٜمف نثبتٝم٤م هق سمٜمٗمسف ذم يمتبف ،ونثبتٝم٤م أصح٤مسمفٟ ،م٘مقل :هذه اًمبدع قمٜمد هذا اًمرضمهؾ وقمٜمهد
همػمه ،وٟم٘مقل :يمؾ ن١مظمذ ُمـ ىمقًمف ونرد ،وهذا اًمرضمؾ وىمع ذم اًمبدع ُمثٚمف ُمثؾ همػمه.
ًمٙمـ ٟمحـ ٓ ٟمتٙمٚمؿ هبذا اًمٙمالم قمٜمد سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م رمح٦م هبؿ ،أو قمٜمد سمٕمض اعمحبلم ًمف رمح٦م هبؿ ،وهٜمه٤مك ُمهـ
احلٜمٗمٞم٦م ذم اًمٗمروع وهق ُمـ أهؾ احلدن٨م َُمـ دمرد وىم٤مل :هق أظمٓم٠م ُمثؾ همػمه.

و :مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ دنٜم٤مر ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمبزاز ،اخلرىمل ،اًمبٓم٤مئٜملُ ،مقمم آل رسمٞمٕم٦م سمـ ُم٤مًمؽ،
واسمـ أظم٧م محٞمد اًمٓمقنؾ .يم٤من سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل قمكم سمـ اعمدنٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم مح٤مد :وم٤مهتٛمقه ذم اًمدنـ .وىم٤مل قمبداًمرمحـ سمـ
ُمٝمديً :مق ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م :إٟمؽ متقت همداُ :م٤م ىمدر أن نزند ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م قم٤مسمد ،أصمب٧م اًمٜم٤مس ذم
صم٤مسم٧م ،وشمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرةُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 253 /7شمرمج٦م  ،)1482وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (444 /7
شمرمج٦م .)168
( )669ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُم؛وق اًمثقري أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُم٤مم احلٗم٤مظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ذم زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف قم٤مسمد إُم٤مم طمج٦م ،ويم٤من رسمام دًمسُ .م٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 154 /11شمرمج٦م  ،)2407وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 229 /7شمرمج٦م .)82
و :ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالمُ .مقًمده سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم
ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م .ـمٚم٥م احلدن٨م وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤م ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ ،وقمٛمر دهرا،
وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ،
سم٤محلج ِ
قن -ضمبؾ سم٠مقمغم ُمٙم٦م .-اٟمٔمر :هتذن٥م
إٓ أٟمف شمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرة ،ويم٤من رسمام دًمسً ،مٙمـ قمـ اًمث٘م٤مت .وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ْ َ ُ
اًمٙمامل ( 177 /11شمرمج٦م  ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 454 /8شمرمج٦م .)120
حي َٛمد ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقم٤ممل أهؾ اًمِم٤مم ،أسمق قمٛمرو إوزاقملُ .مقًمده ذم طمٞم٤مة اًمّمح٤مسم٦م .يم٤من نسٙمـ سمٛمحٚم٦م
( )670قمبد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ُ ْ
إوزاع ،وهل اًمٕم٘مٞمب٦م اًمّمٖمػمة فم٤مهر سم٤مب اًمٗمرادنس سمدُمِمؼ ،صمؿ حتقل إمم سمػموت ُمراسمٓم٤م هب٤م إمم أن ُم٤مت .يم٤من ظمػما ،وم٤مضالُ ،م٠مُمقٟم٤م يمثػم
اًمٕمٚمؿ واحلدن٨م واًمٗم٘مف ،طمج٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع ومخسلم وُمئ٦م .وىمٞمؾ :يم٤من ُمقًمده سمبٕمٚمبؽ .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 307 /17شمرمج٦م  ،)3918وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 107 /7شمرمج٦م .)48
( )671اإلُم٤مم احل٤مومظ ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقم٤ممل اًمدن٤مر اعمٍمن٦م ذم زُم٤مٟمف اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد سمـ قمبد اًمرمحـ أسمق احل٤مرث اًمٗمٝمٛملُ .مقًمده سم٘مرىمِمٜمدة ىمرن٦م
ُمـ أؾمٗمؾ أقمامل ُمٍم ذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم .يم٤من -رمحف اهلل -وم٘مٞمف ُمٍم ،وحمدصمٝم٤م ،وحمتِمٛمٝم٤م ،ورئٞمسٝم٤م ،وُمـ نٗمتخر سمقضمقده اإلىمٚمٞمؿ،
سمحٞم٨م إن ُمتقزم ُمٍم وىم٤مضٞمٝم٤م وٟم٤مفمره٤م ُمـ حت٧م أواُمره ،ونرضمٕمقن إمم رأنف ،وُمِمقرشمف ،وًم٘مد أراده اعمٜمّمقر قمغم أن نٜمقب ًمف قمغم
وم٤مؾمتٕمٗمل ُمـ ذًمؽ .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف إُم٤مم ُمِمٝمقرُ .م٤مت ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
اإلىمٚمٞمؿُ ،
( 255 /24شمرمج٦م  ،)5016وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 136/8شمرمج٦م .)12

إبطال الحيل
أُم٤م ُمس٠مًم٦م إظمذ سم٤مًمرأي وشمرك إطم٤مدن٨م وم٘مد ضمٕمؾ اًمرأي هق إصؾ ،وإطم٤مدن٨م هل اًمٗمرع ،وم٤مٕطم٤مدنه٨م
يم٤مٟم٧م نٛمٞمٜمف ونس٤مره ذم اًمٙمقوم٦م ،وهق ُمـ ـمب٘م٦م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،ومل نبح٨م قمـ احلدن٨م ،طمتك سمٕمض اًمذنـ اقمتذروا
ًمف ىم٤مًمقا :إن ؾمب٥م أظمذه سم٤مًمرأي وشمريمف ًمألطم٤مدن٨م يمثرة اًمقضع ،ذم ذًمؽ اًمزُم٤من ذم اًمٕمراق :ومٚمذًمؽ شمرك إطم٤مدن٨م
يمٚمٝم٤م وأظمذ سم٤مًمرأي.
وًمٙمـ هذا ًمٞمس طمالًًّّ ،ومسٗمٞم٤من ُمـ ـمب٘متف وُمـ أىمراٟمف ،ومٝمق أظمذ سم٤مًمرأي أوًٓ ،وًمٞمس٧م إُمهر ذم اًمٗمهروع ،سمهؾ
إُمر أٟمف أراد إٟمِم٤مء ُمدرؾم٦م ًمٚمٙمالم ذم اًمدنـ سم٤مًمرأي ،وسم٤مًم٘مٞم٤مس وسم٤مٓؾمتحس٤من ،وهذا مل نٕمرف إٓ ُمـ وىمتف ،وأن
ن٘م٤ملُ :مدرؾم٦م أهؾ احلدن٨م ،وُمدرؾم٦م أهؾ اًمرأي ،وهؿ نتٙمٚمٛمقن ذم اًمدنـ سم٤مًمرأي :وًمذًمؽ وم٤مًمِمٕمبل

( )672

وُمـ ىمبؾ

أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،عم٤م فمٝمر اًمٙمالم ذم اًمرأي ،يمالُمف ؿمدند ،ىم٤ملُ :م٤م طمدصمقك قمـ رؾمقل اهلل وأصح٤مسمف ومخذ ،وُم٤م طمدصمقك ُمـ
رأْيؿ ومبؾ قمٚمٞمف ،أو ِ
أًم٘م ِف ذم احلش .هذه هل اعمس٠مًم٦م إومم.
وهٜم٤مك ىمّم٦م ـمرنٗم٦م ذيمره٤م اعمروزي

( )673

ذم يمت٤مب اًمقرع ،ىم٤مل :قمـ إؾمح٤مق سمهـ راهقنهف  ،ىمه٤مل :عمه٤م يمٜمه٧م ذم
( )674

ظمراؾم٤من ،وؾمٛمٕم٧م أهؾ احلدن٨م نتٙمٚمٛمقن ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م -وم٤مًمٙمالم ومٞمف ىمدنؿ -مجٕم٧م يمؾ آراء أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وظمرضم٧م

( )672قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمبد سمـ ذي يمب٤مر -وذو يمب٤مر :ىمٞمؾ ُمـ أىمٞم٤مل اًمٞمٛمـ -اإلُم٤مم ،قمالُم٦م اًمٕمٍم ،أسمق قمٛمرو اهلٛمداين صمؿ اًمِمٕمبل .وًمد
ًمس٧م ؾمٜملم ظمٚم٧م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل قمٜمف -قمغم اعمِمٝمقر .رأى قمٚمٞم٤م -ريض اهلل قمٜمف -وصغم ظمٚمٗمف ،وؾمٛمع ُمـ قمدة
ُمـ يمؼماء اًمّمح٤مسم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م ُمِمٝمقر وم٘مٞمف وم٤مضؾُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 28 /14شمرمج٦م
 ،)3042وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 294 /4شمرمج٦م .)113
( )673حمٛمد سمـ ٟمٍم ،أسمق قمبد اهلل اعمروزي اًمٗم٘مٞمف ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٙمثػمة ،واًمٙمت٥م اجلٛم٦م .وًمد ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وُمئتلم سمبٖمداد وٟمِم٠م سمٜمٞمس٤مسمقر.
يم٤من ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مظمتالف اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ذم إطمٙم٤مم .يم٤من ُمـ أطمسـ اًمٜم٤مس ظمٚم٘م٤م ،يم٠مٟمام وم٘مئ ذم وضمٝمف طم٥م اًمرُم٤من ،وقمغم
ظمدنف يم٤مًمقرد ،وحلٞمتف سمٞمْم٤مءً .مف يمت٤مب" :شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة" ،ويمت٤مب" :رومع اًمٞمدنـ" ،وهمػممه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمجزةُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع
وشمسٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 33 /14شمرمج٦م  ،)13وـمب٘م٤مت اًمِمػمازي (ص.)106 :
( )674إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم .أسمق نٕم٘مقب اعمروزي ،اعمٕمروف سم٤مسمـ راهقنفٟ .مزنؾ ٟمٞمس٤مسمقر ،أطمد أئٛم٦م
اعمسٚمٛملم وقمٚمامء اًمدنـُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اضمتٛمع ًمف احلدن٨م ،واًمٗم٘مف ،واحلٗمظ ،واًمّمدق ،واًمقرع ،واًمزهد .ورطمؾ إمم
اًمٕمراق واحلج٤مز واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم ،وقم٤مد إمم ظمراؾم٤من ،وم٤مؾمتقـمـ ٟمٞمس٤مسمقر إمم أن ُم٤مت هب٤م واٟمتنم قمٚمٛمف قمٜمد أهٚمٝم٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ جمتٝمد ،ىمرنـ أمحد اسمـ طمٜمبؾ .ذيمر أسمق داود أٟمف شمٖمػم ىمبؾ ُمقشمف سمٞمسػم .مم٤مشمف ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وُمئتلمً .مف ُمس٤مئؾ مجٕمٝم٤م
اًمٙمقؾم٩م ُمع ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 373 /2شمرمج٦م  ،)332وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 358 /11شمرمج٦م .)79

إبطال الحيل
أدًمتٝم٤م ُمـ طمدن٨م قمبداهلل سمـ اعمب٤مرك ٟٕ :مف ؿمٞمخ أهؾ ظمراؾم٤من -وم٘مد أ ًَّمػ سمحثً٤م واضمتٝمد ومٞمف ىمبؾ أن ن٠ميت اًمٕمراق-
( )675

ُمتحٛمس٤م أرند أن نتٙمٚمٛمقا ومٞمف ٕظمرج هذا اًمبح٨م اًمذي ُمٕمل ،ومٚمام ضمئ٧م إمم قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمهدي ،
ومٚمام ضمئ٧م
ً
( )676

واٟمٗمتح هذا اعمقضقع ،وم٘مٚم٧م :إذا يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م نرى ،ومامًمؽ نرى ،وأمحد نرى ،واًمِم٤مومٕمل نرى ،وم٘م٤مل :ىمػً ،مٞمس
واد ،واًمٜم٤مس ذم ٍ
إُمر يمام شمٔمـ ،إن اعمس٠مًم٦م ومروعُ ،م٤م ؿمبٝمٜم٤م واهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ،إٓ سمرضمؾ نرقمك إسمٚمف ذم ٍ
واد آظمر ،ومٝمهذا
ُم٠مظمذ اعمس٠مًم٦م ،وم٤مًمٜم٤مس نبحثقن قمـ اًمدًمٞمؾ ،وقمـ احلدن٨م ،وجيتٝمدون ذم شمّمهحٞمحف وشمْمهٕمٞمٗمف ،وٓ نٚمجه١مون إمم
اًمرأي إٓ يم٤معمٞمت٦م ًمٚمٛمْمٓمر.
أُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومٕمٙمس اعمس٠مًم٦م ،وضمٕمؾ اًمٙمالم ذم اًمدنـ سم٤مًمرأي وسم٤مًم٘مٞم٤مس وسم٤مٓؾمتحس٤من ،وإذا واومؼ إدًمه٦م أو
وقمكم ومال سم٠مس ،هذا اًمذي أظمذوه قمٚمٞمف.
أصم٤مر قمـ اسمـ ُمسٕمقد
ٍّ
واعمس٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :احلٞمؾ ،وهل أظمب٨م ُمـ اًمرأي وأؿمد ،واإلُم٤مم أمحد أورع اًمٜم٤مس وأقمػ اًمٜم٤مس ًمسه٤م ًٟمً٤مً ،مٙمهـ
ُم٤مذا نٗمٕمؾ؟! ىم٤ملُ :م٤م أظمبثٝمؿ أصح٤مب احلٞمؾ ،قمٛمدوا إمم ؾمٜمـ رؾمقل اهلل ومٜم٘مْمقه٤م.
واعمس٠مًم٦م اًمث٤مًمث٦م :اإلرضم٤مء ،وهذه صم٤مسمت٦م قمٚمٞمف ،طمتك قمٜمد ـمالسمف ،يمام شمٕمٚمٛمقن يمالم اًمٓمح٤موي

( )677

وهمػمه ،ومٝمق ن٘مقل

سم٤مإلرضم٤مء ،وخيرج اًمٕمٛمؾ قمـ اإلنامن.

( )675قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واضح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعم١مُمٜملم
ذم احلدن٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد" .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى
وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرمج٦م  ،)3520وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 378 /8شمرمج٦م .)112
( )676قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمـ طمس٤من ،سمـ قمبد اًمرمحـ ،اإلُم٤مم اًمٜم٤مىمد اعمجقد ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمؼمي ،وىمٞمؾ :إزديُ ،مقٓهؿ
اًمبٍمي اًمٚم١مًم١مي .شمقذم سم٤مًمبٍمة ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م
صمب٧م طم٤مومظ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 430/17شمرمج٦م  ،)3969وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 192/9شمرمج٦م .)56
( )677اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٙمبػم ،حمدث اًمدن٤مر اعمٍمن٦م ووم٘مٞمٝمٝم٤م ،أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اعمٚمؽ ،إزدي
احلجري اعمٍمي اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػُ ،مـ أهؾ ىمرن٦م ـمح٤م ُمـ أقمامل ُمٍمُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وُمئتلم .سمدأ
ٕمٞم٤م صمؿ حتقل إمم احلٜمٗمٞم٦م واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٍم .سمرز ذم قمٚمؿ احلدن٨م وذم اًمٗم٘مف ،وشمٗم٘مف سم٤مًم٘م٤ميض أمحد سمـ
طمٞم٤مشمف ؿم٤موم ً
أيب قمٛمران احلٜمٗمل ،ومجع وصٜمػ .ىم٤مل اسمـ نقٟمس :يم٤من صم٘م٦م صمبت٤م وم٘مٝمٞم٤م قم٤مروم٤م مل خيٚمؼ ُمثٚمفً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر"،
و"ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"ُ .م٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 27 /15شمرمج٦م  ،)15واجلقاهر اعمْمٞم٦م (/1
 271شمرمج٦م .)204

إبطال الحيل
واعمس٠مًم٦م اًمراسمٕم٦م :أٟمف نرى اًمسٞمػ قمغم أُم٦م حمٛمد :ومػمى اخلروج قمغم اإلُم٤مم اًمٗم٤مؾمؼ ،وهذه ُمـ أؿمدهؿ :وًمذًمؽ
إوزاقمل ن٘مقل :اطمتٛمٚمٜم٤م ًمف ،اطمتٛمٚمٜم٤م ًمف ،أي :صؼمٟم٤م ،صؼمٟم٤م ،ومٚمام رأنٜم٤م اًمسٞمػ قمغم أُم٦م حمٛمد مل ٟمحتٛمؾ.
وهذه نثبتقهن٤م ًمف ،واجلّم٤مص احلٜمٗمل

( )678

عم٤م شمٙمٚمؿ ذم شمٗمسػم آن٦م ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة ،ىم٤مل :وإٟمام أظمذ أهؾ احلهدن٨م

يمالُمٝمؿ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦مٟٕ :مف يم٤من نرى اخلروج قمغم إئٛم٦م اًمٗمس٤مق ،وهذا هق احلؼ ،وهق طمٜمٗمهل ٓ نهتٝمؿ ،وًمٙمهـ
ىمّمّم٤م ،وىم٤مل :إن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م نرى اخلروج قمغم اًمٗمس٤مقُ ،مع أن اًمٜمبل -صهغم اهلل
اٟمٔمر إمم ُمّم٤مدُم٦م ًمألدًم٦م! صمؿ ؾم٤مق
ً
اطم٤مش  ،وأٟمف أُمر سم٤مخلروج ُمع اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ن٘مقلَ َٓ« :خت ُر ْج َطمتََّّك َشم ََرى ُيم ْٗم ًرا َسم َق ً
( )679

( )680

قمهغم أيب ضمٕمٗمهر

سمدرا
اعمٜمّمقر  ،وأن رضمالً أراد أن نِم٤مرك ضد أيب ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ذم ومتٜم٦م ،وم٘م٤مل :هذه سمدر اًمٙمؼمى ،ومٙم٤من نسٛمٞمٝم٤م ً
( )681

اًمٙمؼمى.

( )678اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمٗمتل اعمجتٝمد ،قم٤ممل اًمٕمراق ،أمحد سمـ قمكم ،أسمق سمٙمر ،اًمرازي ،احلٜمٗمل .شمٗم٘مف سم٠ميب احلسـ اًمٙمرظمل ،ويم٤من ص٤مطم٥م طمدن٨م
ورطمٚم٦م .ىمٞمؾ :يم٤من نٛمٞمؾ إمم آقمتزال ،وذم شمقاًمٞمٗمف ُم٤م ندل قمغم ذًمؽ ذم رؤن٦م اهلل وهمػمه٤م .صٜمػ ومجع وخترج سمف إصح٤مب سمبٖمداد ،وإًمٞمف
اعمٜمتٝمك ذم ُمٕمروم٦م اعمذه٥م .ىمدم سمٖمداد ذم صب٤مه وم٤مؾمتقـمٜمٝم٤م .ويم٤من ُمع سمراقمتف ذم اًمٕمٚمؿ ذا زهد وشمٕمبد ،وقمرض قمٚمٞمف ىمْم٤مء اًم٘مْم٤مة وم٤مُمتٜمع
ُمٜمف .وحيت٩م ذم يمتبف سم٤مٕطم٤مدن٨م اعمتّمٚم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمدهُ .م٤مت ذم ذي احلج٦م ؾمٜم٦م ؾمبٕملم وصمالث ُمئ٦م ،وًمف مخس وؾمتقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 340 /16شمرمج٦م  ،)247وـمب٘م٤مت اًمِمػمازي( :ص.)144 :
(ُ )679متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٗمتـ ،سم٤مب ىمقل اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :-ؾمؽمونش (ُ ،)7056مسٚمؿ يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب
وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م (ُ )1709مـ طمدن٨م قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.
( )680حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ طمسـ اسمـ اًمسٞمد احلسـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،اهل٤مؿمٛمل ،احلسٜمل ،اعمدين ،إُمػم ،اًمقاصم٥م قمغم اعمٜمّمقر هق وأظمقه
إسمراهٞمؿ .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم .شمقذم ُم٘متقٓ ذم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م مخس وأرسمٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 465 /25شمرمج٦م  ،)5338وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 210 /6شمرمج٦م .)105
( )681اخلٚمٞمٗم٦م اعمٜمّمقر قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٕمب٤مس ،أسمق ضمٕمٗمر اهل٤مؿمٛمل ،اًمٕمب٤مد .وأُمف ؾمالُم٦م اًمؼمسمرن٦م .وًمد ذم ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم أو
ٟمحقه٤م .ضب ذم أوم٤مق ورأى اًمبالد ،وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ .ىمٞمؾ :يم٤من ذم صب٤مه نٚم٘م٥م سمٛمدرك اًمؽماب .ويم٤من أؾمٛمر ـمقنال ٟمحٞمٗم٤م ُمٝمٞمب٤م ،ظمٗمٞمػ
اًمٕم٤مرضلمُ ،مٕمرق اًمقضمف ،رطم٥م اجلبٝم٦م ،يم٠من قمٞمٜمٞمف ًمس٤مٟم٤من ٟم٤مـم٘م٤من ،خت٤مًمٓمف أهب٦م اعمٚمؽ سمزي اًمٜمس٤مك ،شم٘مبٚمف اًم٘مٚمقب ،وشمتبٕمف اًمٕمٞمقن ،أىمٜمك
إٟمػّ ،سملم اًم٘مٜم٤م ،خيْم٥م سم٤مًمسقاد .ويم٤من ومحؾ سمٜمل اًمٕمب٤مس هٞمب٦م وؿمج٤مقم٦م ،ورأن٤م وطمزُم٤م ،وده٤مء وضمؼموشم٤م ،ويم٤من مج٤مقم٤م ًمٚمامل ،طمرنّم٤م،
شم٤مريم٤م ًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م ،يم٤مُمؾ اًمٕم٘مؾ ،سمٕمٞمد اًمٖمقر ،طمسـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٗم٘مف وإدب واًمٕمٚمؿ .أسم٤مد مج٤مقم٦م يمب٤مرا طمتك شمقـمد ًمف اعمٚمؽ ،وداٟم٧م ًمف
إُمؿ قمغم فمٚمؿ ومٞمف وىمقة ٟمٗمس ،وًمٙمٜمف نرضمع إمم صح٦م إؾمالم وشمدنـ ذم اجلٛمٚم٦م ،وصالة وظمػمُ ،مع ومّم٤مطم٦م وسمالهم٦م وضمالًم٦م .شمقذم ؾمٜم٦م
صمامن ومخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ اًمٓمؼمي ( ،)469 /7وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 83 /7شمرمج٦م .)37

إبطال الحيل
وؿم٤مرك رضمؾ ضد اعمٜمّمقر ،ورضمؾ ذم اًمثٖمقر أُم٤مم اًمروم ،ومٙم٤من ن٘مقل ًمٚمذي ذم اًمثٖمقر :أظمقك أطمسـ ُمٜمهؽ،
أي :أظمقك اًمذي ن٘م٤مشمؾ اًمسٚمٓم٤من اًمٗم٤مؾمؼ أطمسـ ُمٜمؽ!
وىم٤مل إلسمراهٞمؿ اًمّم٤مئغ  :أٟمٙمر قمغم أيب ُمسهٚمؿ اخلراؾمه٤مين  ،وم٘مه٤مم ههذا اعمسهٙملم وأٟمٙمهر قمهغم أيب ُمسهٚمؿ
( )682

( )683

اخلراؾم٤مين ،ومٜمزل ُمـ اعمٜمؼم وم٘متٚمف ذم صهالة اجلٛمٕمه٦م ،وىمه٤مم وأيمٛمهؾ ظمٓمبتهف ،وذيمهر أؿمهٞم٤مء يمثهػمة ،وسح سمهذًمؽ
اجلّم٤مص ،وم٘م٤مل :وهذه اعم٠مظمذة اًمٙمبػمة اًمذي أظمذه٤م قمٚمٞمف أهؾ احلدن٨م ،وذيمر أصمر إوزاقمهل ،ىمه٤مل :إٟمهف ن٘مهقل:
اطمتٛمٚمٜم٤مه اطمتٛمٚمٜم٤مه ،ومٚمام رأى اًمسٞمػ قمغم أُم٦م حمٛمد مل ٟمحتٛمؾ.
وم٤معم٘مّمقد :أن هذه إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م ُمقضمقدة ذم يمت٥م ـمالسمف :اإلرضم٤مء ،واًمسٞمػ قمغم أُم٦م حمٛمد ،واحلٞمؾ ،واًمرأي،
ودقمؽ ُمـ إؿمٞم٤مء إظمرى اًمتل ىمد شمثب٧م وىمد ٓ شمثب٧مُ ،مثؾ :اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وهمػمه.
جمٚمس٤م وٓ ىمٚمٜم٤مه٤م،
ومامذا ٟمٗمٕمؾ أن؟ ٟم٘مقلٟ :محـ ٓ ٟمتخذه٤م إصم٤مرة ،وواهلل ًمقٓ أهن٤م ُمرت ذم اًمٙمت٤مب عم٤م قم٘مدٟم٤م ًمف ً
ًمٙمـ إذا ُمرت ذم اًمٙمت٤مب ،ومٜمحـ سملم ظمٞم٤مرنـ :إُم٤م أن ٟمتٝمؿ أمحد وُم٤مًم ًٙمً٤م واًمِم٤مومٕمل واحلامدنـ واًمسٗمٞم٤مٟملم وإئٛمه٦م
يمٚمٝمؿ ،ومال خيٚمق يمت٤مب آصم٤مر ُمـ اًمٙمالم ذم أيب طمٜمٞمٗم٦مٕ :ن هذه ُمس٠مًم٦م يم٤مٟم٧م ُمقضمهقدة ،وإُمه٤م أن شم٘مهقل :أن اًمرضمهؾ
أظمٓم٠م ُمثؾ همػمه هذه إظمٓم٤مء ،واسمتدع هذه اًمبدع ،وٓ سمد أن حيٙمؿ قمٚمٞمف ُمثؾ همػمه.
أُم٤م طمٙمٛمف سمٞمٜمف وسملم اهلل ،ويمقن ًمف طمسٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م ،ويمقٟمف ٟمٗمع اهلل سمف ،هذا يمٚمف ٓ ٟمدري قمٜمف ؿمٞم ًئ٤م.

( )682إسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمٛمقن اًمّم٤مئغ ،أسمق إؾمح٤مق اعمروزيُ ،مقمم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-روى قمـ قمٓم٤مء اسمـ أسمك رسم٤مح ،وـم٤مئٗم٦م .وقمٜمف أسمق
محزة اًمسٙمرى ،وداود اًمٕمٓم٤مر .وصم٘مف اسمـ ُمٕملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صدوق .ىمتٚمف أسمق ُمسٚمؿ اخلراؾم٤مين فمٚمام ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 223 /2شمرمج٦م  ،)256وُمٞمزان آقمتدال ( 69 /1شمرمج٦م .)232
( )683قمبد اًمرمحـ سمـ ُمسٚمؿ ،ون٘م٤مل :قمبد اًمرمحـ سمـ قمثامن سمـ نس٤مر اخلراؾم٤مين ،إُمػم ،ه٤مزم ضمٞمقش اًمدوًم٦م إُمقن٦م ،واًم٘م٤مئؿ سم٢مٟمِم٤مء اًمدوًم٦م
اًمٕمب٤مؾمٞم٦م .وًمد ؾمٜم٦م ُمئ٦م .يم٤من ُمـ أيمؼم اعمٚمقك ذم اإلؾمالم .ويم٤من ذا ؿم٠من قمجٞم٥م وٟمب٠م همرن٥مُ :مـ رضمؾ نذه٥م قمغم مح٤مر سم٢ميم٤مف ُمـ اًمِم٤مم
طمتك ندظمؾ ظمراؾم٤من ،صمؿ نٛمٚمؽ ظمراؾم٤من سمٕمد شمسٕم٦م أقمقام ،ونٕمقد سمٙمت٤مئ٥م أُمث٤مل اجلب٤مل ،ون٘مٚم٥م دوًم٦م ،ون٘مٞمؿ دوًم٦م أظمرى .يم٤من ىمّمػما،
أؾمٛمر ،مجٞمال ،طمٚمقاٟ ،م٘مل اًمبنمة ،أطمقر اًمٕملم ،قمرنض اجلبٝم٦م ،طمسـ اًمٚمحٞم٦م ،ـمقنؾ اًمِمٕمر ،ـمقنؾ اًمٔمٝمر ،ظم٤مومض اًمّمقت ،ومّمٞمح٤م
سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وسم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،طمٚمق اعمٜمٓمؼ ،ويم٤من راون٦م ًمٚمِمٕمر ،قم٤مروم٤م سم٤مُٕمقر ،مل نر ض٤مطمٙم٤م ،وٓ ُم٤مزطم٤م إٓ ذم وىمتف ،ويم٤من ٓ نٙم٤مد ن٘مٓم٥م ذم رء
ُمـ أطمقاًمف .ىمتٚمف أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ اًمٓمؼمي ( ،)405 /6وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 48 /6شمرمج٦م .)15

إبطال الحيل
وًمذًمؽ وم٤مًمٙمقصمري

( )684

اًمْم٤مل ،هق طمٜمٗمل ُمتٕمّم٥م ،قمرف أن اًمبخ٤مري قم٘مد سم٤م ًسم٤م ذم صحٞمحف ،وأن اسمـ أيب ؿمٞمب٦م

قم٘مد سم٤م ًسم٤م ذم ُمّمٜمٗمف ،وأن إئٛم٦م يمٚمٝمؿ شمٙمٚمٛمقا ،وقمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسٜم٦م ذيمر سم٤م ًسم٤م يم٤مُمؾ ذم هذاً ،مٙمـ مل نستٓمٞمع
685

أن جي٤مسمف ه١مٓء اجلب٤مل ،ومذه٥م إمم اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي

( )686

اعم١مرخ ،وقمٜمده ومّمؾ يم٤مُمؾ ذم شم٤مرخيف قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ،وم٠مًمػ

اًمٙمقصمري يمت٤م ًسم٤م اؾمٛمف (شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م سمام ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ إيم٤مذن٥م).
ومذه٥م إمم احلٚم٘م٦م إضٕمػ ،وم٤مًمبٖمدادي أضٕمٗمٝمؿ سم٤مًمٜمسب٦م ًمف ،ومٝمجؿ قمٚمٞمفُ ،مع أٟمف ٓ ندري أن اًمبٖمدادي ٟم٘مهؾ
سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد قمـ همػمه :ومٚمذًمؽ همْم٥م أطمد أؾمقد اًمسٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ،وهق اعمٕمٚمٛمل

( )687

-رمحف اهلل -وأًمػ يمت٤م ًسمه٤م ؾمهامه

( )684حمٛمد زاهد سمـ احلسـ سمـ قمكم ،اًمٙمقصمري ،وم٘مٞمف طمٜمٗمل ،ضمريمز إصؾ .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمسٕملم وُمئتلم وأًمػ .يم٤من ًمف اؿمتٖم٤مل سم٤مٕدب
واًمسػم .ويم٤من جيٞمد اًمٕمرسمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واجلريمسٞم٦م .اضمتٛمٕم٧م ومٞمف أُمراض ُمتٜمققم٦مُ :مـ اًمت٘مٚمٞمد إصؿ ،واًمتٛمِمٕمر سمٖمٚمق وضمٗم٤مء،
اعمٙمب٦م ًمٚمٛمخٚمقق قمـ اخل٤مًمؼ .وىمد طمذر ُمٜمف أوم٤مضؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم قمٍمٟم٤م .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبٕملم وصمالث
واًمتّمقف اًمس٤مدر ،واًم٘مبقرن٦م َّ
ُمئ٦م وأًمػ .اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم ( ،)129 /6واٟمٔمر -عمزند وم٤مئدة -يمت٤مب اًمتٜمٙمٞمؾ ًمٚمٕمالُم٦م اًمٞمامين.
( )685قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد ،حمدث سمٖمداد ،أسمق قمبد اًمرمحـ اسمـ ؿمٞمخ اًمٕمٍم أيب قمبد اهلل اًمذهكم
اًمِمٞمب٤مين اعمروزي ،صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙم٤من أصٖمر ُمـ أظمٞمف ص٤مًمح سمـ أمحد ىم٤ميض إصبٝم٤مٟمٞملم .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم
اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسٕملم وُمئتلمً .مف يمت٤مب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" ،و"اًمسٜم٦م" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 285 /14شمرمج٦م  ،)3157وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 516 /13شمرمج٦م .)257
( )686اإلُم٤مم إوطمد ،اًمٕمالُم٦م اعمٗمتل ،احل٤مومظ اًمٜم٤مىمد ،حمدث اًمقىم٧م أسمق سمٙمر ،أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اًمبٖمدادي ،ص٤مطم٥م
اًمتّم٤مٟمٞمػ ،وظم٤ممت٦م احلٗم٤مظ .وًمد نقم اخلٛمٞمس ًمس٧م سم٘ملم ُمـ مج٤مدى أظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمسٕملم وصمالث ُمئ٦م .ؾمٛمع وهق اسمـ إطمدى قمنمة
ؾمٜم٦م ،وارحتؾ إمم اًمبٍمة وهق اسمـ قمنمنـ ؾمٜم٦م ،وإمم ٟمٞمس٤مسمقر وهق اسمـ صمالث وقمنمنـ ؾمٜم٦م ،وإمم اًمِم٤مم وهق يمٝمؾ ،وإمم ُمٙم٦م ،وهمػم ذًمؽ.
ويمت٥م اًمٙمثػم ،وشم٘مدم ذم هذا اًمِم٠من ،و ّ
سمذ آىمران ،ومجع وصٜمػ وصحح ،وقمٚمؾ وضمرح ،وقمدل وأرخ وأوضح ،وص٤مر أطمٗمظ أهؾ
قمٍمه قمغم اإلـمالق .ويم٤من ُمـ يمب٤مر اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،شمٗم٘مف قمغم أيب احلسـ سمـ اعمح٤مُمكم ،واًم٘م٤ميض أيب اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي .ويم٤من ُمٝمٞمب٤م وىمقرا ،صم٘م٦م
ُمتحرن٤م ،طمج٦م ،طمسـ اخلط ،يمثػم اًمْمبط ،ومّمٞمح٤م ،ظمتؿ سمف احلٗم٤مظ .شمقذم ذم اًمس٤مسمع ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وأرسمع ُمئ٦م سمبٖمداد،
ودومـ سمب٤مب طمرب إمم ضم٤مٟم٥م سمنم سمـ احل٤مرث .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 270/18شمرمج٦م  ،)137وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى (29 /4
شمرمج٦م .)259
( )687ذهبل اًمٕمٍم اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ أسمق قمبد اهلل قمبد اًمرمحـ سمـ حيٞمك سمـ قمكم سمـ حمٛمد ،اعمٕمٚمٛمل ،اًمٕمتٛملٟ ،مسبتف إمم سمٜمل اعمٕمٚمؿ ُمـ سمالد قمتٛم٦م،
سم٤مًمٞمٛمـ .وًمد ذم أواظمر ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة وصمالث ُمئ٦م وأًمػٟ .مِم٠م ذم يمٗم٤مًم٦م واًمدنف ذم سمٞمئ٦م نٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمّمالح واًمتدنـ .طمٗمظ اًم٘مرآن
وضمقده ،وشمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مسم٦م ،واًمٕمرسمٞم٦م ،واًمٜمحق ،واًمؽميمٞم٦م ،واحلس٤مب ،واًمٗم٘مف ،واًمٗمرائض ،وأوًمع سم٤مٕدب واًمِمٕمر ،واحلدن٨م وقمٚمقُمف .شمقمم
وقملم أُمٞمٜم٤م عمٙمتب٦م احلرم اعمٙمل ،وسم٘مل
ىمْم٤مء قمسػم ،صمؿ اًمتحؼ سمدائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م سم٤مهلٜمد ،وُمٙم٨م ومٞمٝم٤م ٟمحقا ُمـ صمالصملم قم٤مُم٤م .صمؿ إمم ُمٙم٦م ُ
ومٞمٝم٤م إمم أن واوم٤مه إضمؾ .ويم٤من ؾمٚمٗمل اًمٕم٘مٞمدة ؾمٚمٞمؿ اعمٕمت٘مدً .مف ُم١مًمٗم٤مت طمس٤من ،وحت٘مٞم٘م٤مت ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :اًمتٜمٙمٞمؾ عم٤م ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري

إبطال الحيل
(اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم شم٠مٟمٞم٥م اًمٙمقصمري ُمـ إسم٤مـمٞمؾ) ،وأصبح يمت٤مب اًمتٜمٙمٞمؾ ُمـ يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة ،سمؾ ُمـ أطمسـ اًمٙمت٥م اًمتل
شم٘مرأ ،وشمٙمٚمؿ ومٞمف سمٕمدل وإٟمّم٤مف ،وىم٤مل :واهلل ُم٤م أردٟم٤م هذا اًمٙمالم ،وٓ أردٟم٤م إصم٤مرشمف ،أُم٤م أن نٓمٕمـ ذم أهؾ احلهدن٨م
ٕضمؾ ؿمخص واطمد ومال.
أٟم٤مؾمه٤م ُمتٛمهذهبلم
وم٤معم٘مّمقد ومجٚم٦م اًمٙمالم اًمذي ذيمره اإلُم٤مم أمحد :أٟمٜم٤م ٓ ٟمتخذ هذه اعمس٠مًم٦م إصم٤مرة ،وإذا رأنٜمه٤م ً
سمٛمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ٓ ٟمتٙمٚمؿٕ :ن اهلل ىم٤مل قمـ اعمنميملم﴿ :وَٓ َشمَسبقا ا ًَّم ِذنـ ندْْ ُقمق َن ُِمـ د ِ
ون اهللَِّ َوم َٞم ُس ُّبقا اهللََّ َقمهدْْ ًوا
ْ ُ
َ َ
َ ُ ُّ
سمِ َٖم ْ ِ
أنْم٤م ٓ شمٖمٚمق ومٞمف ،وٓ دمٗمق ومٞمف ،وم٘مد نٕمٗمهق اهلل قمٜمهف،
َػم ِقم ْٚم ٍؿ﴾  ،وم٠مظمقك اعمسٚمؿ شمؽمومؼ سمف وشمرأف ،وهذا اًمرضمؾ ً
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ومٜمحـ ٓ ٟمدظمؾ سملم اهلل وسملم قمب٤مده ،وىمد نٙمقن نرومٕمف اهلل درضم٤مت ،وىمد نٙمقن ًمف طمسٜم٤مت ُم٤مطمٞم٦م ،ومال ٟمهدري أُمهر
أظمرةً ،مٙمـ ٟمحـ قمٜمدٟم٤م أؾمامء وأطمٙم٤مم ،وقمٜمدٟم٤م :هذه اًم٘مقل سمدقم٦م ،وهذا اًمِمخص ُمبتدع.
وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمف يمالم ذم ُمدح أيب طمٜمٞمٗم٦مً ،مٙمـ اىمرأوا يمالُمف ذم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ ،ىمه٤مل :إن اًمسهٚمػ
فمٝمرا ًمبٓمـ ،يمؾ هذا اًمٙمالم قمـ أيب طمٜمٞمٗمه٦م
ىم٤مًمقا ذم احلٞمؾ قمـ أصح٤مسمف :إهنؿ ٟم٘مْمقا اإلؾمالم قمروة قمروة ،وىمٚمبقه ً
وأصح٤مسمف ،ويم٤من هذا اًمٙمالم عم٤م فمٝمرت احلٞمؾ ،ىم٤مل :وهذا ندل قمغم أن اعمس٠مًم٦م ًمٞمس٧م اضمتٝم٤مدن٦م ،وأهن٤م سمدقم٦م ُمٜمٙمرة،
صمؿ اقمتذر قمٜمف وىم٤مل :واًمرضمؾ ىمد نٙمقن ًمف ىمدم ذم اإلؾمالم ..ويمذاً ،مٙمـ ن٘مهع ُمٜمهف سمهدع وأظمٓمه٤مء ،وذيمهر ىمقاقمهد
ُمقضمقدة ذم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ ذم هذه اعمس٠مًم٦م سم٤مًمذات :وًمذًمؽ أوضح يمالم ًمِمهٞمخ اإلؾمهالم ذم ههذه اعمسه٠مًم٦م ،وههل
ُمس٠مًم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمرجً ،مٙمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء -يمام ىمٚم٧م -أو سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد نزهد ذم يمته٥م أصمه٤مر سمسهب٥م إٟمهف
نّمٓمدم سمٛمثؾ هذه اعمس٤مًمؽ ،أو هذه اعمْم٤منؼ.
ُمع أن اعمس٠مًم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م أي رء ،وم٤معمسٚمؿ اعمتجرد ن٘مقل :آُمٜم٤م سم٤مهلل ورؾمهقًمف ،وؾمهٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜمه٤مً ،مٙمهـ سمٕمهض
إظمٓم٤مء اضمتٝم٤مدن٦م ،وسمٕمْمٝم٤م سمدع ،يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم.

ُمـ إسم٤مـمٞمؾ" ،وحت٘مٞمؼ يمت٤مب "اجلرح واًمتٕمدنؾ" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،وىمد ّ
صغم قمٚمٞمف ذم احلرم ظمٚمؼ يمثػم .اٟمٔمر:
اًمٜمٙم٧م اجلٞم٤مد اعمٜمتخب٦م ُمـ يمالم ؿمٞمخ اًمٜم٘م٤مد (ص ،)18 :وُمدظمؾ إمم شم٤مرنخ ٟمنم اًمؽماث اًمٕمريب (ص.)203 :
( )688إٟمٕم٤مم.108 :

إبطال الحيل
ِ
هٛمٕم ُ٧م إِسم ِ
ٞمؿ ْسمه َـ َؿم َّهام ٍ
قؾمهك َ ،ىم َ
قب َ ،ىم َ
س
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ُّن َ
هراه َ
ه٤ملَ :ؾم ْ ْ َ
نمه ْسمه ُـ ُُم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م سمِ ْ ُ
ِ
اؾمتَ ْٗمتَ ْٞم ُ٧م َر ُضمالً ِذم َن ِٛم ٍ
قلَ :ىم َ٤مل َر ُضم ٌؾ ًمِ ْٚم ُٗم َْم ْٞم ِؾ ْسم ِـ ِقم َٞم ٍ
اًمس َٛم ْر َىمٜمْ ِْد َّي َن ُ٘م ُ
ٞم٧م ِ َهب٤م،
لم ُسم ِٚم ُ
٤مض َ -ر ِ َ
مح ُف اهللَُ :ن٤م َأ َسم٤م َقم ٍّكم إِ ِّين ْ
َّ
اًمر ُضم َؾ؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿ،
حتٜمَ ََ٨مَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف ا ًْم ُٗم َْم ْٞم ُؾَ :شم ْٕم ِر ُ
َوم َ٘م َ٤مل ِزم :إِ َّن َوم َٕم ْٚم َ٧م َذًمِ َؽ َطمٜمَثْ َ٧مَ ،و َأ َٟمَ٤م َأ ْطم َت َُ٤مل ًَم َؽ َطم َّتَّك َشم ْٗم َٕم َؾ َوَٓ َ ْ
ف َّ
( )689

( )691

( )690

( )692

َىم َ٤مل :ار ِضمع واؾمتَثْبِتْف :ومِ٢مِ ِّين َأطمسبف َؿمٞم َٓم٤م ًٟمً٤م ُؿمبف ًَم َؽ ِذم صقر ِة إِ ْٟمْس ٍ
٤من) .
ِّ َ
ْ َ ُُ ْ
ْ ْ َ ْ ُ
ُ َ َ
( )693

مل جيبف اًمٗمْمٞمؾً ،مٙمـ ىم٤مل ًمف :هؾ أٟم٧م ُمت٠ميمد أن اعمٗمتل ًمٞمس سمِمٞمٓم٤من ُمتٚمبس؟! ٕن هذا ٓ نٗمتل سمف إٓ ؿمٞمٓم٤من:
إُم٤م ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس ،أو ُمـ ؿمٞم٤مـملم اجلـً ،مذًمؽ ىم٤مل :هؾ شمٕمرف اعمٗمتل؟ وم٢من إسمٚمٞمس نتّمقر ذم صقرة اإلٟمس٤من،
يمام شمّمقر ذم صقرة ؿمٞمخ عم٤م اضمتٛمٕمقا ًم٘متؾ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ون١ميمد ذًمؽ طمدن٨م ذيمره ُمسٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م
لم ِذم ا ًْمبح ِر ،ن ِ
قؿم ُؽ َأ ْن َ ْ
خت ُْر َج َقم َغم
صحٞمحف قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،ىم٤مل« :إِ َّن ُؾم َٚم ْٞم َام َن ْسم َـ َداو َد َأ ْو َصم َؼ َؿم َٞم٤مـمِ َ
َ ْ ُ
َّ٤مس َو َشم ْ٘م َر َأ َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ ا ًْم ُ٘م ْرآ َنَ ،و ُشم َٗم ِّ٘م َٝم ُٝم ْؿ ِذم اًمدِِّّ ِ
اًمٜمَّ ِ
نـ!ش  ،وهؿ ؿمٞم٤مـملم!
( )694

ومٝمذا اًمس٤مئؾ رسمام شمٚم٘م٤مه ؿمٞمٓم٤من ذم صقرة ؿمٞمخ نٕمٚمؿ اًمٜم٤مس احلٞمهؾ واًمٗمسه٤مد ،وأن رسمهام نٙمته٥م سمحق ًصمه٤م قمهغم
اإلٟمؽمٟم٧م ،أو ذم اًم٘مٜمقات ،وشمٜمتنم ذم أوم٤مق وهق ضم٤مًمس ظمٚمػ ًمقطمه٦م اعمٗمه٤مشمٞمح ،وإذا ىمٚمه٧مُِ :مهـ أنهـ ًمهؽ ههذا
اًمبح٨م؟ ُمـ أنـ هذه اًمٗمتقى؟ ىم٤مل :ىمرأهت٤م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م! ومٛمـ ص٤مطمبٝم٤م؟ ن٘مقل :أسمق ومالن ،ٓ،ومهٞمٛمٙمـ أن جيٚمهس

( )689حمٛمد سمـ أنقب سمـ اعمٕم٤مرم ،أسمق سمٙمر اًمٕمٙمؼمي .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م ص٤مدىم٤م ص٤محل٤م زاهداُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
شم٤مرنخ سمٖمداد ( 432 /2شمرمج٦م  ،)417وشم٤مرنخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ( 579 /7شمرمج٦م .)457
( )690اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمث٘م٦م ،اعمٕمٛمر ،سمنم سمـ ُمقؾمك سمـ ص٤مًمح سمـ ؿمٞمخ سمـ قمٛمػمة ،أسمق قمكم ،إؾمدي ،اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م شمسٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل
اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م أُمٞمٜم٤م ،قم٤مىمال ريمٞمٜم٤م .شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم وُمئتلم ٕرسمع سم٘ملم ُمـ رسمٞمع إول  ،وهق اسمـ صمامن وشمسٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :اجلرح
واًمتٕمدنؾ ( ،)367 /2وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 352 /13شمرمج٦م .)170
ؿمج٤مقم٤م .ىمتٚمف اًمؽمك
وم٤مرؾم٤م
ً
( )691إسمراهٞمؿ سمـ ؿمامس اًمٖم٤مزي ،أسمق إؾمح٤مق ،اًمسٛمرىمٜمديٟ ،مزنؾ سمٖمداد .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م .يم٤من ً
همدرا ؾمٜم٦م إطمدى وقمنمنـ وُمئتلم .اٟمٔمر :صم٘م٤مت اسمـ طمب٤من ( 69 /8شمرمج٦م  ،)12288وهتذن٥م اًمٙمامل ( 105 /2شمرمج٦م .)182
ً
( )692ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض سمـ ُمسٕمقد سمـ سمنم اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل ،أسمق قمكم اًمزاهد ،أطمد صٚمح٤مء اًمدٟمٞم٤م وقمب٤مده٤م .وًمد سمسٛمرىمٜمد وٟمِم٠م سم٠مسمٞمقرد،
ويمت٥م احلدن٨م سم٤مًمٙمقوم٦م ،وحتقل إمم ُمٙم٦م ،ومسٙمٜمٝم٤م وُم٤مت هب٤م ذم أول ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وُمئ٦م ذم ظمالوم٦م ه٤مرون .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م:
صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 281/23شمرمج٦م  ،)4763وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 421/8شمرمج٦م .)114
( )693ذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ( ،)84/6اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم اعمقىمٕملم ( )177/3قمـ اًمٗمْمٞمؾ سمف.
( )694ذيمره ُمسٚمؿ ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اًمروان٦م قمـ اًمْمٕمٗم٤مء وآطمتٞم٤مط ذم حتٛمٚمٝم٤م سمٜمحقه.

إبطال الحيل
إسمٚمٞمس ظمٚمػ اًمٚمقطم٦م ونٙمت٥م :ومٚمذًمؽ ٓ سمد أن شم٠مظمذ دنٜمؽ قمـ ؿمخص صم٘م٦م ،ومٙمؾ رء ًمف ٟمس٥م ،طمتك اًمٕمٚمهؿ ًمهف
ٟمس٥م.
وًمذًمؽ سمٕمض اًمذنـ ضٚمقا ذم ُمس٤مئؾ يمب٤مر ذم اًمدُم٤مء ،دمده٤م سمحقث سم٠مؾمامء ومهٞم٦م ،ونستحؾ اًمدُم٤مء ،ونستحؾ
اًمٗمس٤مد ذم إرض هبذه اًمبحقث اًمتل ٓ ُندرى ُمّمدره٤م ،وىمد نٙمقن ُمّمدره٤م اًمِمٞمٓم٤من ٟمٗمسف.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل اًمس٤مئؾ :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ،ؾمٛمٕم٧م أن يمت٤مب احلٞمؾ ُمقضقع قمغم حمٛمد سمـ احلسهـ ،وأن
ص٤مطم٥م يمت٤مب اجلقاهر ذم ـمب٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦مٟ ،م٘مؾ سمسٜمده قمـ حمٛمد سمـ احلسـ أٟمف شمؼمأ ُمـ احلٞمؾٟ ،مرضمق اًمتقضٞمح.
اىمرأ يمالم اًم؛ظمز  :وم٤محلٜمٗمٞم٦م أٟمٗمسٝمؿ ن٘مقًمقن ٓ :نقضمد أطمد أظمؼم سمٛمحٛمد سمـ احلسـ ُمـ اًم؛ظمزٟٕ :مف
( )695

ذح يمتبف يمٚمٝم٤م ،ذح اًمسػم اًمّمٖمػم ،واًمسػم اًمٙمبػم ،واجل٤مُمع اًمّمٖمػم واجل٤مُمع اًمٙمبػم ،ذطمٝم٤م يمٚمٝم٤م ذم اعمبسهقط،
وٟم٘مؾ هذا اخلالف اًمذي شمذيمره أن ذم اعمجٚمد اًمثالصملم ُمـ اعمبسقط صٗمح٦م  ،209واٟمٔمر يمالم اًم؛ظمز ،ىم٤مل :إن
سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ نٜمسبف عمحٛمد سمـ احلسـ ،ونرون أٟمف ُمـ سم٤مب اًمتٕمٞمػم ،وٟمحـ ٟم٘مقل ٓ :سم٠مس هب٤م- ،ن٘مّمهد احلٞمهؾ-
وأظمذ ْي٤مضمؿ اًمذنـ ن٘مقًمقن سمٕمٙمس ذًمؽ ،وىم٤مل :إصح أٟمف عمحٛمد سمهـ احلسهـ ،ونهدل قمٚمٞمهف يمهالم أمحهد ،ىمبهؾ
ُمت٠مظمري احلٜمٗمٞم٦م ،واإلُم٤مم أمحد ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم أيب طمٜمٞمٗم٦م إٓ ؾمٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م ،وههق نٜمسهبٝم٤م ٕيب طمٜمٞمٗمه٦م وأصهح٤مسمف،
وأمحد ُم٤م نٔمـ أٟمف نٙمذب قمغم اًمٜم٤مس :وهق ُمتثب٧م.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ذيمرشمؿ طمٗمٔمٙمؿ اهلل -قمز وضمؾ -ذم ُمرة ُم٤مضٞم٦م ،أن إٟم٤مؿمٞمد اًمتل شمسٛمك سم٤مإلؾمالُمٞم٦م طمٞمٚمه٦م
ُمع اًمٖمٜم٤مء ،يمٞمػ ذًمؽ ،وهل إٟمام نروح هب٤م قمـ اًمٜمٗمس؟! أٓ شمرى إمم اًمرؾمقل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ذم اًمٖمزو
نٓمٚم٥م ُمـ قم٤مُمر سمـ إيمقع

( )696

أن نسٛمٕمٝمؿ اًمرضمز واحلداء ؟! أومٞمدوٟم٤م سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ.
( )697

اعمٕمٛمر .وًمد ؾمٜم٦م أرسمع ُمئ٦م ،وىمدم سمبٖمداد
( )695اًمٗمْمؾ سمـ قمبد اًمقاطمد سمـ اًمٗمْمؾ اًم؛ظمز صمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري احلٜمٗمل اًمت٤مضمر أسمق اًمٕمب٤مس اًمٗم٘مٞمف َّ
ذم ؾمٜم٦م قمنم ُمع أسمٞمف ًمٚمتج٤مرة .يم٤من صٚمب٤م ذم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦مُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اعمبسقط"ُ .م٤مت ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم وأرسمع
ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 147/19شمرمج٦م  ،)76واجلقاهر اعمْمٞم٦م ( 694 /2شمرمج٦م .)1103
( )696قم٤مُمر سمـ ؾمٜم٤من سمـ قمبد اهلل سمـ ىمِمػم ،إؾمٚمٛمل ،إٟمّم٤مري ،اعمٕمروف سم٤مسمـ إيمقع ،قمؿ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو سمـ إيمقع ،واؾمؿ إيمقع:
ؾمٜم٤من ،ون٘م٤مل :أظمقه .اؾمتِمٝمد نقم ظمٞمؼم ذم اًمسٜم٦م اًمس٤مسمٕم٦م ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 515 :شمرمج٦م  ،)1833واإلص٤مسم٦م (582 /3
شمرمج٦م .)4396
(ُ )697متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،سم٤مب همزوة ظمٞمؼم (ُ ،)4196مسٚمؿ :يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمسػم ،سم٤مب همزوة ظمٞمؼم (ُ )1802مـ
طمدن٨م ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع.

إبطال الحيل
اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اختذه٤م ُمـ سم٤مب اًمٕم٤مدات ،وًمٞمس٧م ُمـ سم٤مب اإلؾمالُمٞم٤مت ،وم٢مؾمالُمٞم٦م نٕمٜمهل إهنه٤م
نتٕمبد هب٤م وإهن٤م دنـ ،هذا ُمـ أول ُم٤م أٟمِم٠م اًمّمقومٞم٦م ،ومٝمؿ اًمذنـ أٟمِم٠موا إٟم٤مؿمٞمد اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل نتٕمبدون هبه٤م ،وعمه٤م
ٟمِم٠مت ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :هذا اًمتٖمبػم أطمدصمتف اًمزٟم٤مدىم٦م :نّمدون سمف اًمٜم٤مس قمـ يمت٤مب اهلل ،وم٤مخت٤مذه٤م دنـ هق اًمبدقم٦م ،وأُم٤م
احلدَّ اء،
يمقهن٤م ؿمٕمر نٚم٘مك ،أو ؿمٕمر نٚمحـ أحل٤من اًمٕمرب اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٙمٚمػ ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م ؿمبف سم٠محل٤من اًمٗمس٤مقُ ،مثؾ َّ
وُمثؾ اًمذي يم٤من ذم طمٗمر اخلٜمدق ،وُمثؾ اًمذي يم٤من ذم سمٜم٤مء اعمسجد.
دائام قمٜمد اًمْمٕمػ نٜمِمط ٟمٗمسف سمؽمدند سمٕمض إؿمهٕم٤مر ،وههذا ُمهـ اًمٕمه٤مدات اعمٕمروومه٦م ذم اجل٤مهٚمٞمه٦م
وم٤مإلٟمس٤من ً
واإلؾمالم ،ومل نتخذوه٤م دنٜمًً٤م ،أُم٤م أن نتخذه٤م دنٜمً٤م ،ون٘مقل :هذه إؾمالُمٞم٦م ،وهذه حيبٝم٤م اهلل ونرض٤مه٤م ،ومٝمذا ُم٤م قمرف
إٓ قمٜمد اًمّمقومٞم٦م واًمرواومض ،وم٤مًمرواومض ذم احلسٞمٜمٞم٤مت قمٜمدهؿ اًمرادود ،اًمرادود هق اًمذي نٚمحـ هلؿ ،واٟمت٘مٚم٧م قمـ
ـمرنؼ ه٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم إمم اعمسٚمٛملم ،واًمٓم٤مئٗمت٤من ُمـ أؿم٠مم اًمٓمقائػ قمهغم أُمه٦م اإلؾمهالم :ومه٠مدظمٚمقا قمبه٤مدة اًم٘مبهقر
واًمبدع ،واًمٜم٤مس نتِمبٝمقن هبؿ ُمـ طمٞم٨م ندرون وٓ ندرون.
ويمالُمٜم٤م ذم إٟم٤مؿمٞمد خيتٚمػ قمام يم٤من ىمبؾ قمنمنـ ؾمٜم٦م ،قمٜمدُم٤م أومتهل ومٞمٝمه٤م اًمِمهٞمخ اسمهـ سمه٤مز  ،واًمِمهٞمخ اسمهـ
( )698

قمثٞمٛملم  ..وأُمث٤مهلؿ ،قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م اًم٘مّمٞمدة ُشمُٚمحـ ونستٛمٕمقن إًمٞمٝم٤م ذم اًمسٗمر ،أو قمٜمد اًمْمٕمػ ،أو قمٜمد اًمبٜم٤مء ،أو
( )699

قمٜمد اًمٕمٛمؾ ،وٓ شمتخذ دنٜمًً٤م ،أُم٤م وضٕمٝم٤م أن ومال نِمؽ ومٞمف ُمـ ًمف ُمسٙم٦م قم٘مؾ أهن٤م أؿمد ُمـ اًمٖمٜم٤مء.

( )698قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اسمـ سم٤مز .اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمداقمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد .وًمد ذم اًمث٤مين قمنم ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م صمالصملم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ سمٛمدنٜم٦م اًمرن٤مض ،ويم٤من سمّمػما صمؿ أص٤مسمف ُمرض اجلدري اعمٜمتنم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ،وضٕمػ سمٍمه صمؿ وم٘مده قم٤مم مخسلم
وصمالث ُمئ٦م وأًمػ .طمٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمرنؿ ىمبؾ ؾمـ اًمبٚمقغ ،صمؿ ضمد ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمامء ذم اًمرن٤مض ،وعم٤م سمرز ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م
واًمٚمٖم٦مُ :قملم ذم اًم٘مْم٤مء .وؿمٖمؾ اإلومت٤مء إمم أن ُم٤مت -رمحف اهلل -ىمبٞمؾ ومجر اخلٛمٞمس ذم اًمس٤مسمع واًمٕمنمنـ ُمـ اعمحرم ؾمٜم٦م قمنمنـ وأرسمع ُمئ٦م
وأًمػُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اًمٗمقائد اجلٚمٞم٦م ذم اعمب٤مطم٨م اًمٗمرضٞم٦م" ،و"اًمتح٘مٞمؼ واإلنْم٤مح ًمٙمثػم ُمـ ُمس٤مئؾ احل٩م واًمٕمٛمرة واًمزن٤مرة" ،وهمػمه٤م
يمثػم .اٟمٔمر :قمٚمامء وُمٗمٙمرون قمرومتٝمؿ عمحٛمد اعمجذوب ( ،)77/1وًمف شمرمج٦م ُمققمب٦م ذم ُمقىمٕمف قمغم اًمِمبٙم٦م اًمٕمٜمٙمبقشمٞم٦م.
اعمتٗمٜمـ .ىمرأ اًم٘مرآن اًمٙمرنؿ قمغم ضمده ُٕمف ،صمؿ
( )699أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم اًمقهٞمبل اًمتٛمٞمٛمل ،اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف ّ
ادمف إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،ومتٕمٚمؿ اخلط واحلس٤مب ،وسمٕمض ومٜمقن أداب .ىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ ٟم٤مس اًمسٕمدي "خمتٍم اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م"،
و"ُمٜمٝم٤مج اًمس٤مًمٙملم" ،و"أضمروُمٞم٦م"" ،إًمٗمٞم٦م" ،وشم٠مصمر سمف يمثػما .وىمرأ قمغم اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز "صحٞمح اًمبخ٤مري" ،وسمٕمض رؾم٤مئؾ ؿمٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ .قملم ُمدرؾم٤م ذم ُمٕمٝمد قمٜمٞمزة اًمٕمٚمٛمل ،صمؿ شمقمم إُم٤مُم٦م اجل٤مُمع اًمٙمبػم ،صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اًمتدرنس ذم يمٚمٞمتل اًمنمنٕم٦م وأصقل
وقمرض قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٠مسم٤مهً .مف ُم١مًمٗم٤مت وذوح ًمٚمٛمتقن اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م :ذح "يمت٤مب اًمتقطمٞمد" ،وذح "زاد
اًمدنـ سم٤مًم٘مّمٞمؿُ .
سمٕمٜمَ ْٞم َز َة ذم اًمس٤مسمع واًمٕمنمنـ ُمـ رُمْم٤من ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م وأًمػ ،وشمقذم ذم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م
اعمست٘مٜمع" .وًمد ُ

إبطال الحيل
أؾمٝمام ُمـ أضمؾ اًمرسمح وم٘مط ،ومام طمٙمؿ هذا؟ وُم٤مذا أومٕمؾ هب٤م؟
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿً ،م٘مد اؿمؽمن٧م ً
إؾمٝمؿ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ـمقنؾ ،إذا يمٜم٧م ُمْم٤مر ًسم٤م ،وشمِمؽمنتٝم٤م سمٜمٞم٦م اعمْم٤مرسم٦م ،ومٝمذا ُم٘م٤مُمرة ،وجي٥م أن خترج سمهرأس
ُم٤مًمؽ ،وإذا اؿمؽمن٧م سمٜمٞم٦م آؾمتثامر ،ومال سمد أن شمٙمقن اًمنميم٦م ـم٤مهرة ُمـ اًم٘مروض اًمرسمقن٦م ،واًم٘مروض اإلؾمهالُمٞم٦م:
ُمب٤مطم٤م ،ونٜمدر أن شمقضمد ذيمه٦م هبهذه اًمنمهوط،
ٕٟمف ٓ نقضمد ىمرض إؾمالُمل إٓ اًم٘مرض احلسـ ،وشمٙمقن ٟمِم٤مـمٝم٤م ً
ُمب٤مطم٤م ومال ختٚمق ُمـ اًم٘مروض ،إُم٤م اًم٘مروض اًمتهل نسهٛمقهن٤م إؾمهالُمٞم٦م ،وههل احلٞمهؾ ،وإُمه٤م
طمتك وًمق يم٤من ٟمِم٤مـمٝم٤م ً
اًم٘مروض اًمرسمقن٦م.
ُمستثٛمرا ومال سمد أن شمت٠ميمد أن اًمذنـ شمستثٛمر ُمٕمٝمؿ نتٕم٤مُمٚمقن سم٤محلالل :وًمهذًمؽ وم٠مؾمهٚمؿ رء ًمهؽ أن
وم٢مذا يمٜم٧م
ً
خترج سمرأس ُم٤مًمؽ ،وشمؽمك هذا اًمٓمرنؼ يمٚمف ،يمام ن٘مقل قمٚمامؤٟم٤م ،ومٝمل دائرة سملم احلرام واًمِمبٝم٦م ،مل نٕمد ومٞمٝم٤م طمالل سملم
شمٜمنمح ًمف اًمٜمٗمقس.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،م٤م اًمْم٤مسمط ذم احلٞمؾ اعمحرُم٦م؟ وهؾ هٜم٤مك ومرق سملم احلٞمؾ ذم اًمٕمب٤مدات واًمٕم٤مدات واعمب٤مطم٤مت
واًمسٜمـ؟
احلٞمؾ ذم اًمٕم٤مدات وذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م ٓ ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤مٟ ،محـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ احلٞمؾ ذم دنـ اهللٕ :ن اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -ن٘مقلَُ « :م ْـ َأ ْطمدََ َ
ث ِذم َأ ُْم ِر َٟمَ٤م َه َذا َُم٤م ًَم ْٞم َس ُِمٜمْ ُف َوم ُٝم َق َر ودش ،700وأُم٤م أن حيت٤مل اًمٜم٤مس ذم أُمر دٟمٞم٤مهؿ ،ؾمقاء يم٤من
ًّ
همِم٤م أو ظمدنٕم٦م ًمٚمٛمسٚمؿ ،هذا ٓ جيقز ،وم٠مُمر اًمدٟمٞم٤م ٓ ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل رأن٧م ذم سمٕمض ُمٜم٤مفمرات أهؾ اًمسٜم٦م ُمع اًمهرواومض ،أن اًمهرواومض حيتجهقن سمهزواج
اعمسٞم٤مر ،وذًمؽ قمٜمد ُمٜم٤مىمِم٦م زواج اعمتٕم٦م ًمدْيؿ ،ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخُ ،م٤م اًمرد إُمثؾ عمثؾ هذا آدقم٤مء؟ وهؾ ن٘م٤مل هلؿ :إٟمف
ُمـ اسمتداع سمٕمض اعمتٕم٤معملم؟

إطمدى وقمنمنـ وأرسمع ُمئ٦م وأًمػ إصمر إص٤مسمتف سم؛ـم٤من اًم٘مقًمقن .اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمٚمِمٞمخ ( ،)9 /1ويمت٤مب "اسمـ قمثٞمٛملم
اإلُم٤مم اًمزاهد".
(ُ )700متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر اًمّمٚمح ُمردود (ُ ،)2697مسٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م،
سم٤مب ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمب٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (ُ )1718مـ طمدن٨م قم٤مئِم٦م.

إبطال الحيل
واطمدً ا،
اًمرواومض ىم٤مًمقا عم٤م ؾمئٚمقا قمـ زواج اعمتٕم٦م :قمٜمديمؿ ن٤م أهؾ اًمسٜم٦م ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾً ،مٙمـ اعمسٞم٤مر ًمٞمس صٜم ًٗم٤م
ً
زواضم٤م
وإـمالق إًمٗم٤مظ هٙمذا ُمـ إـمالق اًمّمحٗمٞملم ،وُمـ إـمالق اًمٜم٤مس اًمذنـ نرندون اإلصم٤مرة ،وُمٜمذ ومؽمة أـمٚم٘مقا
ً
ضمدندً ا اؾمٛمف :زواج اًمقٟم٤مؾم٦م ،وأصؾ اعمس٠مًم٦م ًمٞمس ومٞمف رء ،ن٘مقل اًمس٤مئؾ :ؿمهٞمخ يمبهػم نرنهد أن نتهزوج اُمهرأة ذم
ً
إرسمٕملم ،وهق ٓ نرند ُمـ ُم٘م٤مصد اًمٜمٙم٤مح إٓ أهن٤م شم١مٟمسف وختدُمف ،وم٘م٤مل اعمٗمتل :جيقز.
ُمّمٓمٚمح٤م وىم٤مًمقا :زواج اًمقٟم٤مؾم٦م ،ن٘مّمدون اًمذنـ نتزوضمقن ًمٞمتٛمتٕمقا وم٘مط ،ومٝم١مٓء نسٛمقن إؿمٞم٤مء
ومقضٕمقا
ً
ً
ُمتخذا إظمدان ،واًمٜمٙم٤مح رس ،وٓ نٕمٚمؿ أطمد سمف ،وندظمؾ ذم اًمْمحك ،ونتخٗمك
سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م ،يمذًمؽ اعمسٞم٤مر إن يم٤من
َّخ ِذي َأ ْظمدََ ٍ
لم وَٓ ُمتَّ ِ
ِ ِ
ان﴾ ،
َػم ُُم َس٤مومح َ َ ُ
قمـ احل٤مرة واًمٜم٤مس ،ومٝمذا ًمٞمس ٟمٙم٤مح اعمسٚمٛملم ،وم٤مهلل -قمز وضمؾ -ىم٤ملَ ﴿ :هم ْ َ
( )701

ومٝمذا أقمٔمؿ اًمِمبٝم٦م ومٞمف ،واًمِمبٝم٦م ذم إسمْم٤مع أقمٔمؿ ُمـ اًمِمبٝم٦م ذم إُمقال.
وإن يم٤من ُمثٚمف ُمثؾ ٟمٙم٤مح اعمسٚمٛملم مت٤م ًُم٤م ،إٓ أن اعمرأة شمٜم٤مزًم٧م قمـ ًمٞمٚمتٝم٤م ،ومٝمذا ٟمٙم٤مح ضم٤مئز ،وهذا ًمٞمس ُمـ اعمتٕم٦م
ذم رء.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ذيمرت ًمٜم٤م أن اًمبٜمقك ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمرسم٤م ،هؾ نٗمٝمؿ ُمـ هذا أٟمف ٓ نقضمد دور ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ذم
هذه اًمبٜمقك سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمقهت٤م؟
سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمقهت٤م! اإلض٤موم٦م إظمػمة ٓ نقاوم٘مؽ أطمد قمٚمٞمٝم٤م ،وم٤مهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ُمـ أضٕمػ إؿمٞم٤مء ذم اًمبٜمهقك:
ٕهن٤م ٓ شمقضمد رىم٤مسم٦م صحٞمح٦م ،سمؾ يمؾ ُمقفمٗمل اًمبٜمقك نٕمؽمومقن أهنؿ ن٠مظمذون اًمٗمتقى ُمـ أضمؾ شمْمٚمٞمؾ اًمٕم٤مُم٦مً ،مٙمـ
إذا أرند أن شمٙمقن سمٜمقك إؾمالُمٞم٦م ،ومال سمد أن نؽميمقا اًم٘مروضٕ :ن اًم٘مروض ذم اإلؾمالم ىمهروض طمسهٜم٦م ،وههؿ ٓ
ىمرض٤م طمسٜمًً٤م ،وإذا أرادوا اًمرسمح احلالل ومٕمٚمٞمٝمؿ سم٤مٕسمقاب اًمتل ومتحٝم٤م اهلل هلؿُ ،مثؾ :اًمزراقم٤مت واًمّمٜم٤مقم٤مت
ن٘مدُمقن ً
واًمتج٤مرات ،وٓ نت٤مضمرون ذم اًم٘مروض واًمْمامٟم٤مت.
ومام داُم٧م اًمبٜمقك ُمٍمة قمغم أن شمت٤مضمر ذم اًم٘مروض واًمْمامٟم٤مت وحتت٤مل قمٚمٞمٝم٤م ،وشم٘مدُمٝم٤م ذم صقرة سمٞمع ،ومٝمهل ٓ
زاًم٧م رسمقن٦م وحمت٤مًم٦مٕ :ن هذا اًمب٤مب سم٤مًمذات اًم٘مرض واًمْمامن ،إُمه٤م أن نٗمٕمهؾ جم٤م ًٟمًه٤م أو نهؽمك ذم اًمنمهنٕم٦م سم٢ممجه٤مع
اعمسٚمٛملم ،وهؿ أن ن٘مدُمقن اًم٘مرض واًمْمامن نرندون اًمرسمح ومٞمٝم٤م ،ومٙمٞمػ نٙمقن إؾمالُمٞمًّ٤م؟!
وم٤مُٕمر ىم٤مئؿ قمغم أصؾ ظمبٞم٨م ،وهق آؾمؽمسم٤مح ذم اًم٘مرض ،واًمذي حيّمؾ يمٚمف دمٛمٞمؾ ؾمٓمحل.

( )701اعم٤مئدة.5 :

إبطال الحيل
صهٖمػما
ن٘مقل :أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،م٤م ٟمّمٞمح٦م اًمِمٞمخ زم ،وم٠مٟم٤م ُسمٚمٞم٧م و ُومتٜم٧م سم٤مًمّمبٞم٤من ،وم٢مين أقمزب ويمٚمهام رأنه٧م
ً
ومتٜم٧م سمف ،ومام شمقضمٞمٝمٙمؿ ووم٘مٙمؿ اهلل؟
ٟمس٠مل اهلل اًمسالُم٦م ،أول رء أٓ شمتس٤مهؾ ذم هذا إُمرٕ :ن َُمـ شمس٤مهؾ ذم هذا إُمر أوصٚمف إمم أؿمٞم٤مء ظمٓمػمة
ًمٚمٖم٤من٦م.
وم٠موًٓ :اقمتزل اًمٗمتٞم٦م اعمردان وٓ شمّم٤مطمبٝمؿ ،وًمق طمتك ذم طمٚم٘م٤مت اًمتحٗمٞمظ ،وم٤مًمسٚمػ وهؿ اًمسٚمػ ،وهؿ أورع
ُمٜم٤م وأشم٘مك ،يم٤مٟمقا ذم جم٤مًمس احلدن٨م واًم٘مرآن ن١مظمرون اعمردان قمهٜمٝمؿ ،ومٙمٞمهػ اًمهذي جيٛمٕمٝمهؿ ،ونرطمهؾ ُمٕمٝمهؿ،
ونذه٥م ُمٕمٝمؿ اؾمؽماطم٤مت؟! ُم١ميمد أٟمف ؾمٞم٘مع ذم اًمٗمتٜم٦م.
وإُمر اًمث٤مين :اؿمتٖمؾ سمام نٕمٜمٞمؽ ُمـ أُمر اًمدنـ أو اًمدٟمٞم٤م ،وقمٚمٞمؽ سم٤مًم٘مرآن ،وقمٚمٞمؽ سم٤مًمذيمر ،وقمٚمٞمهؽ سمٛمالزُمه٦م
اًمّم٤محللم ،وقمٚمٞمؽ سم٤مٓسمتٕم٤مد قمـ اًمٗمتـ ،واطمزم ذم أُمرك ،وم٢من قمِمؼ اًمّمقر أؿمد ُمهـ اًمٗمهقاطمشٟٕ :مهف نّمهؾ إمم
آقمت٘م٤مدات ونّمؾ إمم اًم٘مٚمقب ونٗمسده٤م ،ومال سمد أن حيزم اإلٟمس٤من أُمره ،ونؽمك ههذا إُمهر مت٤م ًُمه٤م ،ونبتٕمهد قمٜمهف،
ونستٖمٞم٨م سم٤مهلل -قمز وضمؾ ،طمتك خيرج ُم٤م ذم ىمٚمبف ُمـ هذا اًمسٝمؿ اعمسٛمقم.
ٟمس٠مل اهلل أن نِمٗمٞمؽ ُمـ هذا اعمرض اخلٓمػم وإظمقاٟمٜم٤م اعمسٚمٛملم.
شم٘مدم أن احلٞمؾ إُم٤م أن نٙمقن ُمّمدره٤م ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس ،أو نٙمهقن ُمّمهدره٤م ؿمهٞم٤مـملم اجلهـ ،وم٤مًمِمهٞمٓم٤من ُمهـ
ؿمٞم٤مـملم اجلـ ،أو اًمِمٞمٓم٤من إيمؼم ىمد نتّمقر ذم صقرة ٍ
ُمٗم٧م ،ونٗمتل هبذه احلٞمؾٕ :هن٤م ٓ نتّمقر أن خترج ممـ نت٘مل
ْهس َو ِْ
لم ِ
اإل ْٟم ِ
اهلل وخي٤مومف ،وم٢من يم٤من ًمٞمس ُمـ ؿمٞم٤مـملم اجلـ ،ومٝمق ُمـ ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس ،يمام ىم٤مل شمٕمه٤مممَ :
اجله ِّـ
﴿ؿمه َٞم٤مـمِ َ
ن ِ
ِ
قطمل َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ إِ َمم َسم ْٕم ٍ
ورا﴾ .
ض ُز ْظم ُر َ
ُ
ف ا ًْم َ٘م ْقل ُهم ُر ً
( )702

وأصمر قمبد اهلل سمـ قمٛمرو اًمذي ذيمره ُمسٚمؿ ،أن ؾمٚمٞمامن سمـ داود أوصمؼ ؿمٞم٤مـملم ذم اًمبحر ،وم٘م٤مل :نقؿمؽ أن خترج
قمغم اًمٜم٤مس وشم٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن !
( )703

وشم٘مدم أصمر قمبداهلل سمـ اعمب٤مرك اًمذي ذيمرٟم٤مه عم٤م ؾمٛمع هذه احلٞمؾ ،ىم٤ملُ :م٤م أفمـ أن إسمٚمٞمس حيسـ هذه احلٞمؾ طمتك
اؾمتٗم٤مده٤م ُمـ ه١مٓء ،وم٠مصبح اًمتالُمٞمذ أقمٚمؿ ذم هذا اًمب٤مب ُمـ اًمِمٞمخ ،وم٘م٤مل –رمحف اهلل :إٟمف يم٤من نٕمٚمٛمٝمه٤م اًمِمهٞمٓم٤من،

( )702إٟمٕم٤مم.112 :
( )703ؾمبؼ خترجيف.

إبطال الحيل
وًمٙمـ مل جيد ُمـ نٛمْمٞمٝم٤م ذم أُم٦م حمٛمد ،طمتك ضم٤مء ه١مٓء وم٠مُمْم٤مه٤م هلؿ ،ومام ُمـ ؿمؽ أن هذا ُمهـ وطمهل اًمِمهٞم٤مـملم،
لم ًَمٞمقطمق َن إِ َمم َأوًمِٞم ِ٤مئ ِٝمؿ ًمِٞمج ِ
﴿وإِ َّن َّ ِ
٤مد ًُمق ُيم ُْؿ﴾ .
ْ َ ْ ُ َ
اًمِم َٞم٤مـم َ ُ ُ
َ
( )704

( )704إٟمٕم٤مم.121 :

إبطال الحيل
محَدُُ سمـ َقمب ِد اهللِ اًمتََّّٛم ِ
ٞمٛم ُّل أ َد ُِم ُّل ا ًْمبَ ْ ِ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ْ
ٍم ُّي َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل َأ ِيب َ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َؾم ْٝم َؾ ْسم َـ
احلَ َس ِـ َأ ْ َ ْ ُ ْ
ْ
قلُ :مـ َأ ْومتََك اًمٜمََّّ٤مس سمِ ِْ ِ ِ ِ
هقى سمِهالَ ِيمتَ ٍ
َه٤مب َوَٓ
جي ُ
َقمبْ ِداهللِ اًمتُّ ُّْس ُ ِؽم ُّي َ -ر ِ َ
اًمر ْأ َي َو ْاهل َ َ
َ
مح ُف اهللَُ -ن ُ٘م ُ َ ْ
قزَ ،نتَ َ٠م َّو ُل َّ
٤محلٞمٚم٦م وم َٞمام َٓ َ ُ
ؾمٜمَّ ٍَّ٦مَ ،ومٝم َذا ُِمـ قم َٚمام ِء اًمس ِ
ٍ
قءَ ،وسمِ ِٛمثْ ِؾ َه َذا َه َٚم َؽ إَ َّو ًُمق َن َوأ ِظم ُرو َنَ ،و ِهل َ َذا َصمالَ ُ
٤مضم ِؾ اًمدُُّّ ْٟمٞمَ٤م:
٥م ِذم َقم َ
َث ُقم َ٘مق َسم٤مت ُن َٕم٤م َىم ُ
َ
ُّ
ْ ُ َ
ُ
( )705

( )706

( )707

نبٕمدُُ ِقم ْٚمؿ ا ًْمقر ِع ُِمـ َىم ْٚمبِ ِف ون ِْمٞمع ُِمٜمْف ،و ُشم َُزنـ ًَمف اًمدُُّّ ْٟمٞم٤م ونر َهم ِ
٥م اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤مَ ،وم َٚم ْق ُأ ْقمٓمِل َمجِٞم َع اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤م
َ٥م ومٞم َٝم٤م َو ُن ْٗمتَ ُـ ِ َهب٤مَ ،و َن ْٓم ُٚم ُ
َ َ ُ ُ َ َّ ُ ُ َ َ َ ْ ُ
ْ
َُْ
ُ ََ
ِذم َهالَ َِك ِدنٜمِ ِف َٕ َظم َذ ُه َوَٓ ُن َب ِ٤مزم).
ومٝمق نٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م سمتٚمٝمػ ،وهذا ؾمٝمؾ سمـ قمبد اهلل اًمتسؽمي -رمحف اهلل -وهق ُمـ اًمسٚمػ إوًملم ،وًمهف يمٚمٛمه٦م
ـمٞمب٦م ذم اًمدنـ وذم همػمه ،وإن يم٤من نٕمد ُمـ أهؾ اًمتّمقف إوًملم ،وُمـ اًمٓمب٘م٦م إومم اًمتل يم٤من قمٜمهده٤م اٟمحهراف،
ًمٙمـ مل نبٚمغ آٟمحراف إيمؼمً ،مٙمـ ًمف يمالُم٤مت ُمِمٝمقرة وُمتٜم٤مىمٚم٦م ،وهق اًمتسؽميٟٕ :مف ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اؾمٛمٝم٤م ؿمسؽم ،ذم
سمالد اًمٗمرسً ،مٙمـ اًمٕمرب عم٤م ومتحقه٤م ٟمٓم٘مقه٤م قمغم ُم٤م نستٓمٞمٕمقن ،وم٘م٤مًمقا شمسؽم ،ومٞم٘مقل -رمحف اهللَُ :مـ أومتك اًمٜمه٤مس
ومٞمام ٓ جيقز ،وشم٠مول اًمرأي واهلقى سمال يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م ،ومٝمذا ُمـ قمٚمامء اًمسقءٟٕ :مف ُمـ أههؾ اًمهرأي وأههؾ احلٞمهؾ
ىمٓم ًٕم٤م.
ىم٤مل :وسمٛمثؾ هذا هٚمؽ إوًمقن وأظمرون ،وشم٘مدُم٧م ىمّم٦م أهؾ اًمسب٧م ،وأهؾ اجلٜم٦م ،وإُمؿ اًمتل ىمبٚمٜمه٤م ،عمه٤م
ومٕمٚمقا احلٞمٚم٦م أهٚمٙمقا ،ىم٤مل :وهلذا صمالث قم٘مقسم٤مت نٕم٤مىم٥م هب٤م ذم قم٤مضمؾ اًمدٟمٞم٤م ،ؾمبح٤من اهلل اًمٕمٔمهٞمؿ! ومٝمهذا ُمهـ وم٘مهف
اًمسٚمػ ،وُمٕمرومتٝمؿ سمٕمقاىم٥م إُمقر ،واًمٜمقر اًمذي أقمٓم٤مهؿ اهلل -قمز وضمؾ ،وهذا أُمر ُمِم٤مهد ،وم٤مًمذي نتسه٤مهؾ ذم
احلٞمؾ ،نٕم٤مىم٥م سمثالث قم٘مقسم٤مت ذم اًمدٟمٞم٤م:

( )705مل أضمده.
( )706مل أضمده.
( )707ؾمٝمؾ سمـ قمبد اهلل سمـ نقٟمس سمـ قمٞمسك سمـ قمبد اهلل سمـ رومٞمع اًمتسؽمي اًمّم٤مًمح اعمِمٝمقر مل نٙمـ ًمف ذم وىمتف ٟمٔمػم ذم اعمٕم٤مُمالت واًمقرع ،ويم٤من
ص٤مطم٥م يمراُم٤مت .وًمد ؾمٜم٦م ُمئتلم ،وىمٞمؾ إطمدى وُمئتلم .ؾمٙمـ اًمبٍمة زُم٤مٟم٤م وقمب٤مدان ُمدة .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وىمٞمؾ ؾمٜم٦م صمالث
وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( ،)189/10وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 330/13شمرمج٦م .)151

إبطال الحيل
هؽ إِ َمم َُمه٤م َٓ
إومم :نبٕمد اًمقرع ُمـ ىمٚمبف ،وهذا أُمر ُمِمه٤مهدُ ،مه٤م نتهقرع وٓ نٕمٛمهؾ سمحهدن٨مَ « :د ْع َُمه٤م َن ِرن ُب َ
٤متش  ،سمؾ دمد ههذا احلهدن٨م أصم٘مهؾ
قر ُُم ِْمتََبِ َٝم ٌ
احل َرا ُم َسم َّ ٌ
احلالَ ََل َسم ِّ ٌ
لمَ ،و َسم ْٞمٜمَ ُٝم َام َأ ُُم ٌ
لمَ ،و ْ َ
َن ِرن ُب َؽش  ،وٓ سمحدن٨م« :إِ َّن ْ َ
( )709

( )708

رء قمٚمٞمف.
وًمٚمقرع أطمٙم٤مم :ومٛمٜمف اًمقرع اًمقاضم٥م! وُمٜمف اًمقرع اعمستح٥م ،ومٛمـ َوم َ٘مدََ اًمقرع ُمـ ىمٚمبف ،وم٘مد َوم َ٘مدََ اخلهػم يمٚمهف،
هذا ُمـ قم٘مقسمتف عم٤م دمرأ قمغم اًم٘مقل سم٤محلٞمٚم٦م ،واًم٘مقل سم٤مًمرأي ذم دنـ اهلل ،وم٠مول قم٘مقسم٦م أن نبٕمد اًمقرع ُمهـ ىمٚمبهف ،ومهال
نتقرع ُمـ رء ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -وٓ نتقرع قمـ ومتقى ،وٓ نتقرع قمـ ُم٤مل ن٠مظمذه ،وٓ نتهقرع قمهـ
يمالم ن٘مقًمف ،ومٞمبٕمد اًمقرع ُمـ ىمٚمبف ،وهذا أُمر ؿم٤مهدوه وضمرسمقه ،وهق جمرب ُمـ وىم٧م اًمسٚمػ إمم نقُمٜم٤م هذا.
اًمث٤مٟمٞم٦م :شمزنـ ًمف اًمدٟمٞم٤م ،ونرهم٥م ومٞمٝم٤م ونٗمتـ هب٤م ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -وهذه قم٘مقسمه٦م قمٔمٞمٛمه٦م ،ومتّمهبح
اًمدٟمٞم٤م أيمؼم مهف.
اًمث٤مًمث٦م :نٓمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م ـمٚمبً٤م ؿمٜمٞم ًٕم٤م ٓ نّمٚمح سمٕمقام اعمسٚمٛملم ،ومْمالً قمٛمـ اٟمتس٥م إمم اًمٕمٚمؿ ،طمتك ًمق أقمٓمل اًمدٟمٞم٤م
يمٚمٝم٤م ذم هالك دنٜمف ،أو سمٕمض اًمدٟمٞم٤م ذم هالك دنٜمفٕ ،ظمذ اًمدٟمٞم٤م وًمق هٚمؽ دنٜمهف ،وٓ نبه٤مزم ،ههذه اًمٕم٘مقسمه٤مت اًمتهل
ذيمره٤م ؾمٝمؾ ٟ-مٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن.
وهٜم٤مك قم٘مقسم٦م راسمٕم٦م ذيمره٤م أسمق ىمالسم٦م  ،وهل :أن اًمذًم٦م ٓ شمٗم٤مرىمٝمؿ ،ومتجد إٟمف ٓ حي٥م أن جي٤مًمس أهؾ اًمٕمٚمؿ،
( )710

وٓ حي٥م أن نٗمتح هذا اعمقضقع ُمٕمٝمؿ ،وحي٥م أن جي٤مًمس أصح٤مسمف اًمذنـ ن١مندٟمف قمغم هذا إُمقر ،ىمه٤مل أسمهق ىمالسمه٦م

( )708صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد ( ،)1723واًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ،سم٤مب ُمٜمف ( ،)2518ىم٤مل اًمؽمُمذي :طمسـ
صحٞمح ،واًمٜمس٤مئل :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب احل٨م قمغم شمرك اًمِمبٝم٤مت (ُ )5711مـ طمدن٨م احلسـ سمـ قمكم ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمؽمُمذي:
صحٞمح.
(ُ )709متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اإلنامن ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمدنٜمف (ُ ،)52مسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة ،سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك
اًمِمبٝم٤مت (ُ )1599مـ طمدن٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم.
( )710قمبد اهلل سمـ زند سمـ قمٛمرو أو قم٤مُمر سمـ ٟم٤مشمؾ ،أسمق ىمالسم٦م اجلرُمل ،اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم .ىمدم اًمِم٤مم واٟم٘مٓمع سمدارن٤م .أرند قمغم اًم٘مْم٤مء،
ومٝمرب إمم اًمِم٤مم ،ومامت سمٕمرنش ُمٍم ،وىمد ذهب٧م نداه ورضماله ،وسمٍمه ،وهق ُمع ذًمؽ طم٤مُمد ؿم٤ميمر .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م
وم٤مضؾ يمثػم اإلرؾم٤مل .ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملمُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م -أو ؾمبع -وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 542 /14شمرمج٦م  ،)3283وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 468 /4شمرمج٦م .)178

إبطال الحيل
ِ
َ٤مهلؿ َهم ََْم ِ
ِ
يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم ىمقل اهلل -قمز وضمؾ﴿ :إِ َّن ا ًَّم ِذن َـ َّ َ
احل َٞم ِ٤مة اًمدُُّّ ْٟم َٞم٤م﴾ ،
ٌ
٥م ُم ْـ َر ِّهبِ ْؿ َوذ ًَّم ٌ٦م ِذم ْ َ
اخت َُذوا ا ًْمٕم ْج َؾ َؾم َٞمٜمَ ُ ُ ْ
﴿و َيم ََذًمِ َؽ َٟم َْج ِزي اعمُْ ْٗم َ ِؽمن َـ﴾  ،ىم٤مل أسمق ىمالسم٦م :هل ذم يمؾ ٍ
ُمٗمؽم إمم نقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ،وىم٤مل اًمسهٚمػُ :مهـ
وذم ىمقًمفَ :
( )711

( )713

( )712

اومؽمى قمغم اهلل -وأقمٔمؿ اًمٗمرن٦م أن شمتٙمٚمؿ ذم اًمدنـ سم٤مًمرأي أو سم٤مهلقى أو سم٤محلٞمٚم٦م -وم٢من اًمذًم٦م ٓ شمٗم٤مرىمف ،نٕمرف هذا يمؾ
َُمـ ًمف ومراؾم٦م ،نٕمرف اًمذًم٦م ذم وضمٝمف ،وذم شمٍموم٤مشمف ،وذم يمالُمف ،وذم حمبتف ًمالسمتٕم٤مد قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وقمـ ُمٜم٤مىمِمتٝمؿ
ذم هذه إُمقر ،وريمقٟمف إمم َُمـ نقاوم٘مف قمغم هقاه ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م.
( َومٝم ِذ ِه ِْ
ف َهل َ٤م خمََ ْ َر ٌج َوَٓ َشم ْ٠م ِو ٌنؾ ِذم ِيمتَ ٍ
اؾم َؿ ْ
َ٤مب َوَٓ ُؾمٜمَّ ٍَّ٦مَ ،وَٓ َأ ْومتََك ِ َهب٤م
اخلُ ْٚم ِعُِ َٓ ،ن ْٕم َر ُ
َ
ُقر ُة اعمَْ ْخ ُٚمق ُع َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ْ
احلٞم َٚم ُ٦م اعمَْ ْذ ُيم َ
ِ
اًمنمن َٕم ِ٦م َىم ِ٤مئؿ سمِ َذاشمِ ِفَ ،همَػم َحم ْٛم ٍ
اخلُ ْٚم َع َأ ْص ٌؾ ُِم ْـ ُأ ُص ِ
قل َّ ِ
قل َقم َغم َشم ْ٠م ِو ٍ
لمَّ َٕ :ن ْ
نهؾَ ،وَٓ ُُم ْسهتَٜمَ ٍَد
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م َواًمتََّّ٤مسمِ ِٕم َ
َأ َطمدٌٌ ُم َـ َّ
ُْ ُ
ٌ
ظ ُم ْٗمٝمق ٍم وُمٕمٜمًًك ُمٕم ُٚمق ٍمَ ،وم َ٘مدْْ َىم َ٤مل اهللُ َ -شمٕم َ٤مممِ -ذم َذًمِ َؽ﴿ :وَٓ َ ِ
ٍ
ِ ِ
ًَم َٖم ْ ِ
حي ُّؾ ًَم ُٙم ُْؿ َأ ْن َشم ْ٠م ُظم ُذوا ِمم َّه٤م
َ
َ
َػم َُم٤م َٟم ََّز ًَم ُف اهللُ ِذم يم َتَ٤مسمِف سمِ َٚم ْٗم َ ُ َ َ ْ َ ْ
ػ سمِ٤مًمتَّ ْ٠م ِيم ِ
ٞمدَ ،وم َ٘م َ٤ملَ ﴿ :وم٢مِ ْن ِظم ْٗمتُ ُْؿ َأَّٓ ُن ِ٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِّ َومالَ
خيَ٤م َوم٤م َأَّٓ ُن ِ٘م َٞمام ُطمدُُ و َد اهللَِِّ﴾ ُ ،صم َّؿ َقم َٓم َ
قه َّـ َؿمٞمْئً٤م إَِّٓ َأ ْن َ َ
آ َشمٞمْتُ ُُٛم ُ
هذ ا ًْم ِٗمدْْ ن ِ
اظمتِالَ َِقمٝم٤م ،وَٓ ًمِ َّٚمزو ِج ُومسح ً٦م ِذم َأ ْظم ِ
ِ
ِ
ه٦م ُِمٜمْ َٝمه٤م ،إَِّٓ
جي َٕم ْؾ ًمِ ْٚم َٛم ْر َأ ِة َؾمبِٞمالً إِ َمم ْ
َ
ْ َ
ْ
َ َ
ُضمٜمَ َ
َ٤مح َقم َٚمٞمْ ِٝم َام وم َٞمام ا ْومتََدََ ْت سمِف﴾َ ،وم َٚم ْؿ َ ْ
ٍ
ِ ِ ِ
اخلُ ْٚم ِعَِ ،وم َ٘مدْْ َضم َٕم َؾ َُم َع ْ
اطمتَ ََ٤مل ُذو َر ْأ ٍي سمِ ِحٞم َٚم ٍ٦م َؿمبَّ َٝم َٝم٤م ِ َهب َذا ْ
اخلُ ْٚم ِع ا ًَّم ِذي َو َصه َٗم ُف
سمِ٤م ًْمٕم َّٚم٦م ا ًَّمتل َو َص َٗم َٝم٤مَ ،وم٢مِ ْن َأ ْومتََك ُُم ْٗم٧م َأ ِو ْ
( )714

ِ
اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾُ -ظم ْٚم ًٕم٤م َصم٤مٟمِٞمً٤مَ ،و َطم َٙم ََؿ ُطم ْٙم ًْام َ
٥م َه ِذ ِه اعمَْ َ٘م٤م ًَم ِ٦م َأ ْن َن ُٙمُق َن َه َذا َأ َرا َدَ ،وم َ٘مدََ َضم َٕم َؾ ًمِٜمَ ْٗم ِس ِف
آظم َرَ ،وَٓ َ ْ
خي ُٚمق َص٤مطم ُ
ذن َٕم ً٦م َأ َض٤م َوم َٝم٤م إِ َمم ُطم ْٙم ِؿ اهللِ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -و َ ِ
ذ َع َ ِ
ث ِذم ِد ِ
ذن َٕمتِ ِفَ ،و َىمدْْ َأ ْطمدََ َ
نـ اهللِ َُم٤م َمل ْ َن ْ٠م َذ ْن سمِف).
ُطم ْٙم ًْامَ ،و َ َ

ِ
اعم٘م٤مًم٦م َأن نٙمق َن هذا َأرا َد)،
ص٤مطم٥م هذه
وًمٞمس خي ُٚمق
ُ
ومٞمخِمك أن نبدل اًمنمنٕم٦م ًمٞمس ضمٝمالً أو شم٠مونالًً ،وىمقًمفَ ( :
خيِمك أن نٙمقن ُمراده شمبدنؾ اًمنمنٕم٦م ،وأن ن٠ميت سمخٚمع ودنـ همػم اًمدنـ اًمذي ٟمزل قمغم حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
يمثػما ممـ ضؾ ذم سم٤مب آقمت٘م٤مد مل نْمٚمقا سمسب٥م ؿمبٝم٦م ،وإٟمام هؿ زٟم٤مدىم٦م ،أفمٝمروا احلهؼ ،وأسمٓمٜمهقا
ُمـ قمٜمده ،يمام أن ً
اًمب٤مـمؾ ،يمام ىم٤مل اًمسٚمػ :شمتبٕمٜم٤م يمالم اجلٝمٛمٞم٦م ،وم٢مذا هؿ ندورون قمغم اإلسم٤مطم٦م ،وأٟمف ًمٞمس ومقق اًمسامء أطمد ،وأن اهلل
ًمٞمس سمٛمقضمقد ،وًمٙمٜمٝمؿ مل نٍمطمقا هبذا ،وًمٙمـ ٟمٗمقا قمٜمف اًمّمٗم٤مت وإؾمامء ،طمتك شمٙمتِمػ أن هذا صهٗم٦م اًمٕمهدم:
وًمذًمؽ وم٤مًمسٚمػ ن٘مقًمقنُ :مـ شمتبع اًمرظمص شمزٟمدق ،أي :نّمبح دنٜمف ُمرىم ًٕم٤م.

( )711إقمراف.152 :
( )712إقمراف.152 :
( )713أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ( )15149 ،15148قمـ أيب ىمالسم٦م سمف.
( )714اًمب٘مرة.229 :

إبطال الحيل
ومٞم٘مقل :هذا إُم٤م أن نٙمقن ُمت٠موًٓ ،وإُم٤م أن نرند ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -أن نٗمسد قمهغم اإلؾمهالم وأهٚمهف
اإلؾمالم.

إبطال الحيل
( َو َىمدْْ َىم َ٤مل اًمٜمََّّبِ ُّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَُ « :م ْـ َأ ْد َظم َؾ ِذم ِدنٜمِٜمََ٤م َُم٤م ًَمٞمْ َس ُِمٜمْ ُف َوم ُٝم َق َر ودش َ ،و َن ْز ُقم ُؿ َأ َّن َه َذا ُه َق ْ
اخلُ ْٚم ُع
ا ًَّم ِذي َقمٜمََك اهللَُّ َ -قم َّز َو َضم َّؾَ -و َأ َرا َد ُهَ ،وعمِثْ ِؾ َه ِذ ِه ا ًْمبَ ْٚم َقى َأ ْٟم َْز ًَم ُف اهللُ َقم َغم َٟمَبِٞمِّ ِفَ ،وم َ٘م ِد ا َّد َقمهك َقم َ
ه٧م
هغم اهللِ َُمه٤م َمل َن ُ٘م ْٚمه ُفَ ،و َ َهب َ
ِ
مج َع َقم َٚمٞمْ ِف اعمُْ ْس ِٚم ُٛمق َن.
ا ًْم ُ٘م ْرآ َنَ ،و َظم٤م ًَم َ
اجل َام َقم ُ٦مَ ،و َأ ْ َ
اًمسٜمَّ ُ٦م َو ْ َ
ػ َُم٤م َضم٤م َء ْت سمِف ُّ
( )715

قل  ،و َصم٤مسمِ ِ
لم َمجِٞم َٚم َ٦م سمِٜمْ ِ
س ْسم ِ
ه٧م ْسم ِ
هـ َىمهٞمْ ِ
ْه٧م َؾمه ُٚم َ
ػ َظم٤م ًَم َع َر ُؾم ُ
هـ
َوم َ٘مدْْ َذ َيم َْر َٟمَ٤م َيمٞمْ َ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -سم ْ َ
َ
ه٤مز ًمِ ْٚمٛمهر َأ ِة آ ْٟم ِ
ِ ِ
َؿم َّام ٍ
اًمّم َح٤م َسم ُ٦م َواًمتََّّ٤مسمِ ُٕمق َن ُِم َـ ْ
ْخهالَ ُع
س
جي ُ
َ ،و َُم٤م َذ َيم ََر ُه َّ
قز ُو ُىمق ُقم ُفَ ،وا ًْمٕم َّٚم ُ٦م ا ًَّمتهل َضم َ َ ْ
اخلُ ْٚم ِعَِ ،و َُمتََك َ ُ
ِ
ِ ِ
اًمس َام ِء ًمِ َٖم ْ ِ
َٕ ْضم ِٚم َٝم٤مَ ،و َطم َّؾ ًمِ َّٚمز ْو ِج ا ًْم ِٗمدْْ َن َ٦م ُِمٜمْ َٝم٤مَ ،وم َٛم ْـ َز َقم َؿ َأ َّن ْ
َػم َذًمِ َ
هؽَ ،وم َ٘مهدََ َر َّد َقم َ
هغم اهللَِّ
اخلُ ْٚم َع َو َأ ْظم َذ ا ًْمٗمدْْ َن٦م ُأ ْٟم ِْزَٓ ُم َـ َّ
( )716

( )718 ()717

ِ
ِ
ِ
ِ
مجه٤م َقم ُٝم ْؿَ ،واهللُ َطم ِسهٞمبُ ُف
اًمّمه٤مًمِ ِح إِ ْ َ
اًمس َٚمػ َّ
ُطم ْٙم َْٛم ُفَ ،و َقم َغم َر ُؾمقل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿُ -ؾمٜمَّتَ ُفَ ،و َقم َغم َأ ْص َح٤مسمِف َو َّ
ٞمج ُف).
َو َطم ِج ُ

هٙمذا يم٤من اًمسٚمػ نٖم٤مرون ونٖمْمبقن إذا اٟمتٝمٙم٧م حم٤مرم اهلل ،واًمٞمقم نرندون أن نٙمقن ًمٙمؾ واطمد طمرن٦م اًمرأي،
ونتٙمٚمؿ ذم اًمدنـ سمام نِم٤مء ،وأن هذا اضمتٝم٤مد ،طمتك وًمق مل نٙمـ ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد ومل نٙمـ قمٜمده آًمتف ،طمتك وًمق يم٤مٟم٧م
اعمس٠مًم٦م همػم اضمتٝم٤مدن٦م ،يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ،ومٛمس٠مًم٦م احلٞمؾ ًمٞمس٧م اضمتٝم٤مدن٦م ،وإٓ عم٤م ؾمامه٤م اًمسٚمػ سمدقم٦م ُمٜمٙمرة.
ومٙمؾ واطمد أن ن٘مقل ُم٤م نِم٤مء ذم اًمدنـ ،يمام ىم٤مل طمذنٗم٦م -ريض اهلل قمٜمف :يمٞمػ سمٙمؿ إذا اٟمٗمرضمتؿ قمـ دنٜمٙمؿ
ٍ
نقُمئذ
اٟمٗمراج اعمرأة قمـ ىمبٚمٝم٤م؟! أي ٓ :متٜمع َُمـ ن٠مشمٞمٝم٤م! وم٘م٤مًمقا :ؾمبح٤من اهلل! يمٞمػ ذًمؽ ن٤م أسم٤م قمبد اهلل؟! ىم٤مل :اًمٜم٤مس
( )719

(ُ ) 2متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمّمٚمح ،سم٤مب إذا اصٓمٚمحقا قمغم صٚمح ضمقر وم٤مًمّمٚمح ُمردود (ُ ،)2679مسٚمؿ :يمت٤مب إىمْمٞم٦م ،سم٤مب
ٟم٘مض إطمٙم٤مم اًمب٤مـمٚم٦م ورد حمدصم٤مت إُمقر (ُ )1718مـ طمدن٨م قم٤مئِم٦م.
( ) 716مجٞمٚم٦م سمٜم٧م أيب سمـ ؾمٚمقل ،اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس ،وهل اًمتل ظم٤مًمٕمتف وردت قمٚمٞمف طمدن٘متف .يمٜم٤مه٤م اسمـ اعمسٞم٥م أم مجٞمؾ .اٟمٔمر:
وإؾمد ( 52 /7شمرمج٦م ،)6813
آؾمتٞمٕم٤مب( :ص 881 :شمرمج٦م ،)3247
ْ
(َ )717صم٤مسمِ ِ
س ْسم ِـ َؿم َّام ٍ
٧م ْسم ِـ َىم ْٞم ِ
ـملء .نٙمٜمك أسم٤م حمٛمد .ويم٤من ظمٓمٞم٥م إٟمّم٤مر ،ون٘م٤مل ًمف:
س سمـ اُمرئ اًم٘مٞمس سمـ ُم٤مًمؽ إهمر ،وأُمف اُمرأة ُمـ ّ
ظمٓمٞم٥م رؾمقل اهلل – صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .ؿمٝمد أطمدا وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد .وىمتؾ نقم اًمٞمامُم٦م ؿمٝمٞمدا ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر –ريض اهلل قمٜمٝمؿ
أمجٕملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 101 :شمرمج٦م  ،)253وإؾمد ( 451 /1شمرمج٦م .)569
( ) 718أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب اخلٚمع ويمٞمػ اًمٓمالق ومٞمف (ُ ،)5273مـ طمدن٨م اسمـ قمب٤مس.
( ) 719طمذنٗم٦م سمـ اًمٞمامن سمـ ضم٤مسمر اًمٕمبزُ .مـ ٟمجب٤مء أصح٤مب حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق ص٤مطم٥م اًم؛ .واؾمؿ اًمٞمامنِ :طم ْسؾ -ون٘م٤مل:
ُطم َس ْٞمؾ -اسمـ ضم٤مسمر اًمٕمبز ،اًمٞمامين ،أسمق قمبد اهلل ،طمٚمٞمػ إٟمّم٤مرُ ،مـ أقمٞم٤من اعمٝم٤مضمرنـ .وأُمف اًمرسم٤مب سمٜم٧م يمٕم٥م سمـ قمدي إٟمّم٤مرن٦م .شمقذم
ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم سمٕمد ُم٘متؾ قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 138 :شمرمج٦م  ،)390وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 706 /1شمرمج٦م .)1113
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سملم وم٤مضمر وقم٤مضمز

 ،وم٤معمرأة أقمز ُم٤م قمٜمده٤م اًمٕمرض ،وم٢مذا اٟمٗمرضم٧م قمٜمف ،ومٝمل إُم٤م وم٤مضمرة وإُم٤م قم٤مضمزة ،ويمذًمؽ أهؾ

( )720

اإلؾمالم أقمز ُم٤م قمٜمدهؿ دنٜمٝمؿ ،وم٢مذا شمريمقه هن ًب٤م ٕهؾ احلٞمؾ واًمرأي واجلٝمؾ ،ويمؾ ُمـ نتٙمٚمؿ ذم اًمدنـ سمرأنف ،ومٝمهؿ
سملم وم٤مضمر وقم٤مضمز :إُم٤م رضمؾ نٕمجبف ذًمؽ ،ونرند أن نبدل اًمدنـ طمتك نقاومؼ هقاه ،وإُم٤م رضمؾ ضٕمٞمػ :وًمذًمؽ ذيمر
ا ُه ْؿ َُم ْـ َظم٤م ًَم َٗم ُٝم ْؿ َوَٓ َُم ْـ َظم َذ َهل ُ ْؿش  ،خي٤مًمٗمٝمؿ
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -قمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة وم٘م٤ملَ َٓ« :ن ُ ُّ
( )721

اًمٗم٤مضمر وخيذهلؿ اًمٕم٤مضمز.
وًمذًمؽ ومٕمب٤مرات اًمسٚمػ إوائؾ واضح٦م ،وًمٞمس قمٜمدهؿ جم٤مل حلرن٦م رأي ،وًمٙمـ إذا يم٤من قمٜمدك طمرنه٦م رأي
ومتٙمٚمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ،أُم٤م اًمدنـ وم٘مد يمٛمؾ ،ومٕمٚمٞمؽ سم٤مٓشمب٤مع وسم٤مٕصمر وسمسبٞمؾ اًمّمه٤محللم ،ىمه٤مل -شمٕمه٤ممم﴿ :وُمهـ ن َِم ِ
ه٤مىم ِؼ
َ َ ْ ُ
َػم َؾمبِ ِ
اًمر ُؾم َ
لم ُٟم َُق ًِّم ِف َُم٤م َشم ََق َّمم َو ُٟم ُّْم ِٚم ِف َضم َٝمٜمَّ ََّؿ َو َؾم٤م َء ْت َُم ِّم ًػما﴾ .
ٞمؾ اعمُْ ْ١م ُِمٜمِ َ
قل ُِم ْـ َسم ْٕم ِد َُم٤م َشم َب َّ َ
َّ
لم ًَم ُف ْاهل ُدََ ى َو َن َّتَّبِ ْع َهم ْ َ
( )722

وم٢مدُم٤من اًمٜمٔمر ذم ىمراءة يمت٥م اًمسٚمػ شم٘مقي اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ،وشم٘مقي اًمٖمػمة قمغم حم٤مرم اهلل ،ومه٤مخلٚمع أنه٤مت
واد ،واًمذي أومتك سمف هذا اعمٗمتل ذم ٍ
اًمتل ومٞمف وإطم٤مدن٨م واضح٦مً ،مٙمٜمٝم٤م ذم ٍ
واد آظمر ،ومٝمذا ظمٚمعً ،مٙمٜمف ًمهٞمس اخلٚمهع
اًمذي ٟمزل قمغم حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -هذا ظمٚمع أشمقا سمف ُمـ ىمبؾ أٟمٗمسٝمؿ.
اًمِم ِد ِ
ند وا ًْمق ِقم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
( َو َىمدْْ ر ِو َي َقم ْـ رؾم ِ
ْخ َٚم َٕم ْ٧م ُِم ْـ َز ْو ِضم َٝم٤م ًمِ َٖم ْ ِ
ند عمَِ ِـ ا ْٟم َ
ٞمد َّ
َػم
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْف َو َؾم َّٚم َؿُ -م َـ اًمتَّ ْٝمد َ َ
َ ُ
ُ
قل ا ًْم ِٙمتََ٤مب سمِ ِروانتِ ِف ،و ًَم ِٙمٜمََّّ٤م َٟم ْ ِ
اًمسبَ ِ
ػ اهللُ َ -قم َّز َو َضم َّؾَُ -م٤م َن ُٓم ُ
ٍَم ُِمٜمْ ُف َُم٤م ومِ ِٞمف ِيم َٗم٤م َن ٌ٦م -إِ ْن َؿم٤م َء اهللُ:
٥م ا ًَّم ِذي َو َص َ
ُ َ َ َ
َّ
َختَ ُ
طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق ا ًْم َ٘م ِ
ِ
ٞمؿ اعمَْ ْق ِص ِ ُّكم َ ،ىم َ٤مل:
٤مؾم ِؿ َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َقمبْ ِد ا ًْم َٕم ِز ِنز ا ًْمبَ َٖم َِق ُّي َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
ُ
َ
محَدُُ ْسم ُـ إِ ْسم َراه َ
ِ
ِ
ٍ
يض اهللُ َقمٜمْْه ُف-
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
مح٤م ُد ْسم ُـ َز ْند َ ،قم ْـ َأ ُّن َ
قب َ ،قم ْـ َأ ِيب ىمالَ َسم َ٦م َ ،قم ْـ َأ ِيب َأ ْؾم َام َء َّ
اًمر َطمبِ ِّل َ ،قم ْـ َصم ْق َسم٤م َن َ -ر َ
( )723

( )725

( )726

( )727

()724

( )728

( )729

( )720أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)38292اًمداين ذم اًمٗمتـ ( ) 241سمٜمحقه .احل٤ميمؿ ( )505/4دون ىمقًمف« :سملم قم٤مضمز ووم٤مضمرش ،ىم٤مل
احل٤ميمؿ :صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه ،وواوم٘مف اًمذهبل.
(ُ ) 721متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ؾم١مال اعمنميملم أن نرْيؿ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ آن٦م وم٠مراهؿ اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر
(ُ ،) 3641مسٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ « :شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهرنـ قمغم احلؼ ٓ ناهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿش
(ُ ،)1037مـ طمدن٨م ُمٕم٤مون٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من.
( )722اًمٜمس٤مء.115 :
( ) 723قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمٕمزنز سمـ اعمرزسم٤من سمـ ؾم٤مسمقر سمـ ؿم٤مهٜمِم٤مه ،احل٤مومظ اإلُم٤مم احلج٦م اعمٕمٛمرُ ،مسٜمد اًمٕمٍم ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمبٖمقي
إصؾ ،اًمبٖمدادي اًمدار واعمقًمد .أطمد إئٛم٦م اًمث٘م٤مت ،وص٤مطم٥م اعمس٤مئؾ قمـ أمحد .و ًمد ؾمٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وُمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع
قمنمة وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 30 /2شمرمج٦م  ،)259وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 440 /14شمرمج٦م .)246
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قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ « :أ ُّن َام ا ُْم َر َأ ٍة َؾم َ٠م ًَم ْ٧م َز ْو َضم َٝم٤م َـمالَ َىم َٝم٤م َُم ْـ َهم ْ ِ
َػم َُم٤م َسم ْ٠م ٍ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
س َوم َح َرا ٌم َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َر ِائ َحه ُ٦م
اجلٜمَّ َِّ٦مش .
َْ
( )730

ِ
ِ
ِِ
ِ
مح ِـ ْسم ُـ َُم ْٝم ِد ٍّي ،
اًمر ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َ٘م٤ميض اعمُْ َح٤مُم ُّكم َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َقمبْد اهللِ اعمَْ ْخ َرُم ُّل َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ َّ
ٍ
قبَ ..وم َذ َيم ََر ُِمثْ َٚم ُف) .
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
مح٤م ُد ْسم ُـ َز ْندَ ،قم ْـ َأ ُّن َ
( )732

( )731

( )733

()734

( ) 724أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظم٤مًمد اعمقصكم أسمق قمكم ٟمزنؾ سمٖمداد .يمت٥م قمٜمف أمحد سمـ طمٜمبؾ وحيٞمك سمـ ُمٕملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 245 /1شمرمج٦م
.)1
( ) 725مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اًمثب٧م ،حمدث اًمقىم٧م ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرنر سمـ طم٤مزم اًمبٍمي ،إزرق
اًمانر ،أطمد إقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجست٤منُ ،ؾمبل ضمده درهؿ ُمٜمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 239 /7شمرمج٦م  ،)1481وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 456 /7شمرمج٦م .)169
( )726أنقب سمـ أيب متٞمٛم٦م يمٞمس٤من اًمسختٞم٤مين ،اًمٕمٜمزيُ ،مقٓهؿ ،أسمق سمٙمر اًمبٍمي ،إَ َد ُِم ّل ون٘م٤مل :وٓؤه ًمٓمٝمٞم٦م ،وىمٞمؾ :جلٝمٞمٜم٦م .اإلُم٤مم احل٤مومظ
ؾمٞمد اًمٕمٚمامء .قمداده ذم صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملمُ .مقًمده قم٤مم شمقذم اسمـ قمب٤مس ،ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وُمئ٦م سم٤مًمبٍمة ،زُمـ
اًمٓم٤مقمقن ،وًمف صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 457 /3شمرمج٦م  ،)607وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 15 /6شمرمج٦م .)7
( ) 727قمبد اهلل سمـ زند سمـ قمٛمرو أو قم٤مُمر سمـ ٟم٤مشمؾ ،أسمق ىمالسم٦م اجلرُمل ،اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم .ىمدم اًمِم٤مم واٟم٘مٓمع سمدارن٤م .أرند قمغم اًم٘مْم٤مء،
ومٝمرب إمم اًمِم٤مم ،ومامت سمٕمرنش ُمٍم ،وىمد ذهب٧م نداه ورضماله ،وسمٍمه ،وهق ُمع ذًمؽ طم٤مُمد ؿم٤ميمر .ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملمُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م
أو ؾمبع -وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 542 /14شمرمج٦م  ،)3283وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 468 /4شمرمج٦م .)178( )728قمٛمرو سمـ ُمرصمد أسم ق أؾمامء اًمرطمبل اًمِم٤مُمل اًمدُمِم٘مل وىم٤مل أسمق احلسـ سمـ ؾمٛمٞمع أسمق أؾمامء اًمرطمبل قمٛمرو سمـ أؾمامء وإول .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( 223 /22شمرمج٦م .)4445
( )729صمقسم٤من سمـ ُسم ْج ُدد ،أسمق قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :أسمق قمبد اًمرمحـُ ،مقمم رؾمقل اهلل –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  .-يم٤من ُمـ اًمسبل ،وم٤مؿمؽماه رؾمقل اهلل
وأقمت٘مف .ومٚمؿ نزل ُمٕمف طماا وؾمٗمرا ،إمم أن ُم٤مت –قمٚمٞمف اًمسالم .-طمٗمظ قمٜمف ،وأدى ُم٤م وقمك .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع ومخسلم –ريض اهلل قمٜمف.-
اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 108 :شمرمج٦م  ،)286وإؾمد ( 480 /1شمرمج٦م .)624
( ) 730صحٞمح :أظمرضمف أسمق داود :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب ذم اخلٚمع ( ،)2226اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب يمراهٞم٦م اخلٚمع ًمٚمٛمرأة (ُ ،)2055مـ
ـمرنؼ مح٤مد سمـ زند سمف ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح أيب داود :صحٞمح.
أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (أمحد ذم اعمسٜمد ( ،) 22379اًمؽمُمذي :يمت٤مب اًمٓمالق ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمختٚمٕم٤مت (ُ ،)1187مـ ـمرنؼ أنقب ،سم٢مؾم٘م٤مط
أيب أؾمامء .
( )731احلسلم سمـ إؾمام قمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أسم٤من ،أسمق قمبد اهلل اًمْمبل اًمبٖمدادي اعمح٤مُمكم .اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمحدث
اًمث٘م٦مُ ،مسٜمد اًمقىم٧مُ .مقًمده ذم أول ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئتلم ،وووم٤مشمف ؾمٜم٦م صمالصملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 258 /15شمرمج٦م
.)110

إبطال الحيل
وهذا اعمٗمتل ن٠مُمره٤م أن شمس٠مل زوضمٝم٤م اًمٓمالق أو اخلٚمع ُمـ همػم ُم٤م سم٠مس! طمتك حيؾ اًمٞمٛملم ،ومٞمٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝمه٤م ههذا
احلدن٨مٟٕ :مف ن٠مُمره٤م سم٤محلرام ،حلدن٨مَ « :أ ُّن َام ا ُْم َر َأ ٍة َؾم َ٠م ًَم ْ٧م َز ْو َضم َٝم٤م َـمالَ َىم َٝم٤م َُم ْـ َهم ْ ِ
َػم َُمه٤م َسمه ْ٠م ٍ
هرا ٌم َقم َٚم ْٞم َٝمه٤م َر ِائ َحه ُ٦م
س َوم َح َ
ْ ِ
نٖمهػم
اجلٜمََّّ٦مش ،وهذا اعمٗمتل ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -أشم٤مه اًمنم ُمـ يمؾ وضمف ،وم٠مول رء حيت٤مل قمغم دنـ اهلل ،صمؿ ِّ
َ
ذنٕم٦م اهلل ،صمؿ ن٠مُمره٤م سم٤محلرام.

( )732حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمامر سمـ ؾمقادة إزدي اًمٖم٤مُمدي أسمق ضمٕمٗمر اًمبٖمدادي اعمخرُمل ٟمزنؾ اعمقصؾ أطمد احلٗم٤مظ اعمٙمثرنـ .شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم
وأرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 509 /25شمرمج٦م .)5362
( ) 733قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمـ طمس٤من ،سمـ قمبد اًمرمحـ ،اإلُم٤مم اًمٜم٤مىمد اعمجقد ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمؼمي ،وىمٞمؾ :إزديُ ،مقٓهؿ
اًمبٍمي اًمٚم١مًم١مي .وًمد ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئ٦م ،وشمقذم سم٤مًمبٍمة ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م،
ويم٤من صم٘م٦م يمثػم احلدن٨م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 430 /17شمرمج٦م  ،)3969وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 192 /9شمرمج٦م .)56
( )734صحٞمح :أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد (ُ )22440مـ ـمرنؼ قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمف.

إبطال الحيل
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ىمدْْ َشم ََق َّقمدََ اعمُْ ْختَ َِٚم َٕم َ٦م ُِم ْـ َز ْو ِضم َٝم٤م ُِم ْـ َهم ْ ِ
َػم َُم٤م َسم ْ٠م ٍ
ىم٤مل أسمق قمبد اهلل -رمحف اهللَ ( :وم َر ُؾم ُ
س
ِ
ِ ِ
ختتَ َِٚم َع ُِمٜمْْه ُف ،إَِّٓ
ػ َنتَّ َِّس ُع عمُِ ْس ِٚم ٍؿ َأ ْن ُن ْٗمتِ َل َأ َظم٤م ُه َأ ْن َن ْ٠م ُُم َر َز ْو َضمتَ ُف َأ ْن َ ْ
اجلٜمَّ َِّ٦م َقم َٚمٞمْ َٝم٤م َطم َرا ًُم٤مَ ،وم َٙمٞمْ َ
ِ َهب َذا ا ًْم َققمٞمدَ ،و َضم َٕم َؾ َرائ َح َ٦م ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ذ َط َهل َ٤م َقم َغم َٟم ْٗم ِس َٝم٤م َأ َّهن َه٤م إِ َذا ْ
ه٧م َقمه٤م َد َومتَ ََز َّو َضم َٝمه٤م،
اظمتَ َٚم َٕم ْ
ِذم اعمَْ ْقض ِع ا ًَّمذي َأ َسم َ
٤مح اهللُ َهل َ٤م َذًم َؽ ومٞمف؟! َو َُم٤م َفمٜمُّ َُّؽ أ َن إ ْن َ َ
٤مح سمِ َنم ِ
ِ
اخل ْٚمع سمِ َنم ِ
٤مظمتِالَ َِقمٝم٤م َقم َغم َ ِ ِ ِ ِ
ط ْ
َوم َ٠م ْٟم َٕم َٛم ْ٧م سمِ ْ
ط اًمٜمِّ َٙم ِ
اخلُ ْٚم ِع َوم َب َٓمالَ َمجِٞم ًٕم٤م).
َ
َ٤محَ ،واًمٜمََّّٙم ِ ْ
ذط َقم ْ٘مد ٟم َٙمَ٤مطم َٝم٤مَ ،وم َق َىم َع ْ ُ ُ ْ
ْ
ٕن هذا اًمنمط خي٤مًمػ ُم٘مّمقد اًمٕم٘مد ،وُم٘مّمقد قم٘مد اًمٜمٙم٤مح آضمتامع ،وُم٘مّمقد قم٘مهد اخلٚمهع اًمٗمرىمه٦م ،ومٝمهق
نِمؽمط هل٤م أن ختتٚمع قمغم ذط أن نٜمٙمحٝم٤م ،ومٝمذا ذط خي٤مًمػ ُم٘مّمقد اًمٕم٘مد ،ومٞمبٓمؾ آصمٜم٤منٕ :ن ُمٕمٜم٤مه أن اًمنمط
هذا خم٤مًمػ ًمٚمٛم٘مّمقد ،يمام ًمق ىم٤مل :أسمٞمٕمؽ سمنمط أٓ متٚمؽ اعمبٞمع! ومٝمذا اًمنمط خي٤مًمػ ُم٘مّمقد اًمٕم٘مد ،ومٙمٞمػ خي٤مًمٕمٝم٤م
قمغم ذط أن نٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م؟! واخلٚمع اًمذي أسم٤مطمف اهلل ومٞمف ـمٚم٘م٦م سم٤مئٜم٦م ،ويمؾ نٛميض ذم ؾمبٞمٚمف.

إبطال الحيل
اخلُ ْٚم ِع َو ِه َل ِذم ا ًْم ِٕمدََّّ ِةَ ،ص َ٤مر إِ َمم َقم ْ ِ
( َٟم َٕم ْؿَ ،وإِ ْن َطمٜمَ ََ٨م ِذم َن ِٛم ٍ
مج ُٝم ِ
ػ َقم َٚمٞمْ َٝم٤م سمِ َٕم ْ٘م ِد ْ
لم ُّ
اًمرنبَ ِ٦م،
لم َىمدْْ َيمَ٤م َن َطم َٚم َ
اًمِمبْ َٝم ِ٦م َو ُ ْ
قر ِّ
ِ ِ
َفَ ،وم٢مِ َّن َ َ ِ
آظمتِالَ ِ
َو َطم َّم َؾ ِذم َطمبَ ِ٤مئ ِؾ ْ
لم َن ُ٘مق ًُمق َن :اعمُْ ْختَ َِٚم َٕم ُ٦م َن َ٘م ُع َقم َٚمٞمْ َٝم٤م اًم َّٓمهالَ َُق
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م َواًمتََّّ٤مسمِ ِٕم َ
مج٤م َقم ً٦م ُم َـ ا ًْم ُٗم َ٘م َٝم٤مء ُم َـ َّ
ِذم ِقمدََّّ ِ َهت٤م).
أنْم٤م ُمّمٞمب٦م أظمرى ،وم٢من اًمِمبٝم٦م ذم إسمْم٤مع أؿمد ُمـ اًمِمبٝم٦م ذم إُمقال :وًمذًمؽ يم٤من اسمـ ؾمػمنـ
وهذه ً

( )735

ٓ

نٗمتل ذم أي ُمس٠مًم٦م ذم إٟمٙمح٦م ومٞمٝم٤م اظمتالف ،وهٜم٤م ن٘مقل مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء :إن اعمخ٤مًمٕم٦م ن٘مع قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمالق وهل ذم
اًمٕمدة ،ومٛمٕمٜمك هذا أٟمف ًمق طمٜم٨م ذم نٛملم وىمٕم٧م سمٕمد آظمتالع ،ؾمٞم٘مع ذم قملم اًمِمبٝم٦م ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م،
ومٝمذه فمٚمامت سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض سمسب٥م هذه اًمٗمتقى ،وهٙمذا يمؾ ومته٤موى احلٞمهؾ ،نقىمٕمهقن اعمسهٚمٛملم ذم اًمٔمٚمهامت
واجلٝم٤مٓت.

( ) 735حمٛمد سمـ ؾمػمنـ ،أسمق سمٙمر إٟمّم٤مري ،إٟمز اًمبٍميُ .مقمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .-اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ،
ٟمسٞم٩م وطمده .مل نٙمـ سم٤مًمبٍمة أقمٚمؿ ُمٜمف ،ويم٤من طمسـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗمرائض ،واًم٘مْم٤مء ،واحلس٤مب .وًمد ًمسٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ،وشمقذم
يم٤من
َ
سمٕمد ُمقت احلسـ اًمبٍمي سمٛمئ٦م نقم ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 606 /4شمرمج٦م  ،)246ووومٞم٤مت إقمٞم٤من ( 181 /4شمرمج٦م
.)565

إبطال الحيل
ن٨م ُمتَّ َِّّمالًًَ ،ومسهبِ ُٞمؾ آطمتِٞم ِ
ُـ ْ ِ
( َو ًَم َ٘مدْْ ُر ِو َي َٟم َْح ُق َذًمِ َؽ َقم ِـ اًمٜمََّّبِ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -وإِ ْن َمل َن ُٙم ِ
ه٤مط َأ ْن
ْ َ
َ
احلَد ُ ُ
ْ
ف خمُُ َ٤م ًَم َٗمتِ ِف.
َن ُٙمُق َن َُم ْٕم ُٛمقًٓ سمِ ِف َظم ْق َ
ص ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َر َضم٤م َء َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َٟم ْ ِ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َطم ْٗم ٍ
ٍَم ا ْسم ُـ َأ ِيب ِقم ّْم َٛم َ٦م َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َام ِقم ُٞمؾ ْسم ُـ
ِ
هغم اهللُ َقم َٚمٞم ِ
ِ
هكم ْسم ِ
َقمٞمَّ ٍ
هف َو َؾمه َّٚم َؿَ -ىم َ
هل َ -ص َّ
ه٤مل:
ْ
هـ َأ ِيب َـم ْٚم َحه َ٦م َ ،ر َوم َٕمه ُف إِ َمم اًمٜمََّّبِ ِّ
٤مش َ ،قم ِـ ا ًْم َٕمالََء ْسم ِـ ُقمتْبَ َ٦م َ ،قم ْـ َقم ِّ
َ٧م ِذم ا ًْم ِٕمدََّّ ِةش .
«ًمِ ْٚم ُٛم ْختَ َِٚم َٕم ِ٦م َـمالَ ٌَق َُم٤م َيمَ٤م َٟم ْ
( )736

( )738

( )739

( )737

( )740

( )741

هذا احلدن٨م وإن يم٤من -يمام ىم٤ملً -مٞمس ُمتّمالًًٕ :ن قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ أصح٤مب اسمـ قمبه٤مس،
وم٤محلدن٨م ُمرؾمؾً ،مٙمـ نٙمقن آطمتٞم٤مط اًمٕمٛمؾ سمفٟٕ :مف أومتك سمهف اًمٕمٚمهامء ،واعمختٚمٕمه٦م نٚمح٘مٝمه٤م اًمٓمهالق ،طمتهك ًمهق
ظم٤مًمٕم٧م ،ومام داُم٧م ذم اًمٕمدة نٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق ،ومرسمام طمٚمػ وهل ذم اًمٕمدة ومٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق ،ومٙمٞمػ إذا قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ
ضمدند؟!

( ) 736قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ رضم٤مء ،أسمق طمٗمص اًمٕمٙمؼمي .يم٤من قم٤مسمدا ص٤محل٤م ،ؿمدند اًمقـم٠مة قمغم اًمراومْم٦م .شمقذم ؾمٜم٦م شمسع وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 106 /3شمرمج٦م .)598
( ) 737قمّمٛم٦م سمـ أيب قمّمٛم٦م ،أسمق ـم٤مًم٥م اًمٕمٙمؼميٓ .زم إُم٤مم أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أمحد سمـ طمٜمبؾ إمم أن ُم٤مت ،وروى قمٜمف ُمس٤مئؾ ضمٞم٤مدا .شمقذم
ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 174 /2شمرمج٦م .)339
( ) 738إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٕمٜمز أسمق قمتب٦م احلٛميص .احل٤مومظ اإلُم٤مم حمدث اًمِم٤مم ،سم٘مٞم٦م إقمالم .يم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ ،ص٤مدق
اًمٚمٝمج٦مُ ،متلم اًمدن٤مٟم٦م ،ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م ،واشمب٤مع ،وضمالًم٦م ووىم٤مر .وًمد ؾمٜم٦م صمامن وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 163 /3شمرمج٦م  ،)472وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 312 /8شمرمج٦م .)83
( ) 739اًمٕمالء سمـ قمتب٦م اًمٞمحّمبل أسمق حمٛمد احلٛميص .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :ؿمٞمخ ص٤مًمح احلدن٨م .وذيمره سمـ طمب٤من ذم يمت٤مب "اًمث٘م٤مت" .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( 526 /22شمرمج٦م .)4579
( ) 740قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م ،واؾمٛمف ؾم٤ممل سمـ اعمخ٤مرق اهل٤مؿمٛمل أسمق احلسـ ،ون ٘م٤مل :أسمق حمٛمد ،ون٘م٤مل :أسمق ـمٚمح٦مُ .مقمم اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م،
أصٚمف ُمـ اجلزنرة ،واٟمت٘مؾ إمم محصُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 490 /20شمرمج٦م .)4090
( )741أظمرضمف قمبد اًمرازق ذم اعمّمٜمػ (ُ )11782مـ ـمرنؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش سمفُ ،مرؾمال.
أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف (ُ ،) 18793مـ ـمرنؼ قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م سمفُ ،مقىمقوم٤م قمغم أيب اًمدرداء .ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمٕمروم٦م ( :)14598مل أضمد
ومٞمف قمـ اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
ؿمٞمئ٤م.
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ٍ ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -و َؾم ِٕمٞمدُُ ْسم ُـ اعمُْ َسٞمِّ ِ
هح
وذ ْن ٌ
٥م َ ُ ،
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ِ
مح٤م ٌد َو ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ِؿم َٝم ٍ
َهؿ
٤مب ُّ
ٞمؿ اًمٜمَّ ََّخ ِٕم ُّل َ ،و َ َّ
َّ
ه٤مو ُ
اًمز ْه ِر ُّي َ ،و َـم ُ
احل َٙم ُ
وس َ ،و ْ َ
اًمْمبِّ ُّل َ ،وإِ ْسم َراه ُ
٥م ُؾم ْٗمٞمَ٤م َن اًمثَّ ْق ِر ِّي َ ،و َأ ْص َح ِ
لم.
اًمر ْأ ِي ُِم َـ ا ًْم ُٙمُقومِٞمِّ َ
َو ُه َق َُم ْذ َه ُ
٤مب َّ
( )742

( )745

( )746

( )747
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َو َّ
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()744
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ِ
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( ) 742ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م سمـ طمزن سمـ أيب وه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران سمـ خمزوم سمـ ن٘مٔم٦م .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،أسمق حمٛمد اًم٘مرر اعمخزوُمل،
قم٤ممل أهؾ اعمدنٜم٦م ،وؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف .رأى قمٛمر ،وؾمٛمع قمثامن ،وقمٚمٞم٤م ،وظمٚم٘م٤م ؾمقاهؿ .وىمٞمؾ :إٟمف ؾمٛمع ُمـ قمٛمر .وًمد ًمسٜمتلم ُمْمت٤م
ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر -ريض اهلل قمٜمف ،-وىمٞمؾٕ :رسمع ُمْملم ُمٜمٝم٤م سم٤معمدنٜم٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ وهق اسمـ
مخس وؾمبٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 66 /11شمرمج٦م  ،)2358وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 217 /4شمرمج٦م .)88
( ) 743ذنح سمـ ه٤مٟمئ سمـ نزند سمـ احل٤مرث ،أسمق اعم٘مدام احل٤مرصمل ،اعمذطمجل ،اًمٙمقذم ،اًمٗم٘مٞمف ،اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ،يم٤من ُمـ أقمٞم٤من أصح٤مب قمكم -
ريض اهلل قمٜمف .-وىمد ؿمٝمد حتٙمٞمؿ احلٙمٛملم ،ووومد قمغم ُمٕم٤مون٦م ؿم٤مومٕم٤م ذم يمثػم سمـ ؿمٝم٤مب ،وم٠مـمٚم٘مف ًمف .وأسمقه ًمف صحب٦م .ؾم٤مر إمم ؾمجست٤من
هم٤مزن٤م ،وم٘متؾ هب٤م ؾمٜم٦م صمامن وؾمبٕملم ،قمـ ُمئ٦م وقمنمنـ ؾمٜم٦م .اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ( 333شمرمج٦م  ،)1169وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ( 628 /2شمرمج٦م
.)2428
( ) 744قم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ سمـ قمبد سمـ ذي يمب٤مر -وذو يمب٤مر :ىمٞمؾ ُمـ أىمٞم٤مل اًمٞمٛمـ -اإلُم٤مم ،قمالُم٦م اًمٕمٍم ،أسمق قمٛمرو اهلٛمداين صمؿ اًمِمٕمبل .رأى
قمٚمٞم٤م -ريض اهلل قمٜمف -وصغم ظمٚمٗمف ،وؾمٛمع ُمـ قمدة ُمـ يمؼماء اًمّمح٤مسم٦م .وًمد ًمس٧م ؾمٜملم ظمٚم٧م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -ريض اهلل
قمٜمف -قمغم اعمِمٝمقر ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 28 /14شمرمج٦م  ،)3042وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 294 /4شمرمج٦م .)113
(ُ ) 745مٖمػمة سمـ ُم٘مسؿ ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،اًمث٘م٦م ،أسمق هِم٤مم اًمْمبلُ ،مقٓهؿ ،اًمٙمقذم ،إقمٛمك ،اًمٗم٘مٞمف ،نٚمحؼ سمّمٖم٤مر اًمت٤مسمٕملمُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمالث
وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 397 /28شمرمج٦م  ،)6143وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 10 /6شمرمج٦م .)5
( )746إسمراهٞمؿ سمـ نزند سمـ ىمٞمس سمـ إؾمقد سمـ قمٛمرو سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ذهؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمخع ،أسمق قمٛمران اًمٜمخٕمل .اإلُم٤مم ،احل٤مومظ،
وم٘مٞمف اًمٕمراق .وهق اسمـ ُمٚمٞمٙم٦م أظم٧م إؾمقد سمـ نزند .وىمد دظمؾ قمغم أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م وهق صبلُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وشمسٕملم وًمف ؾمبع
ومخسقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 233 /2شمرمج٦م  ،)265وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 520 /4شمرمج٦م .)213
( ) 747مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اًمثب٧م ،حمدث اًمقىم٧م ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرنر سمـ طم٤مزم اًمبٍمي ،إزرق
اًمانر ،أطمد إقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجست٤منُ ،ؾمبل ضمده درهؿ ُمٜمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 239 /7شمرمج٦م  ،)1481وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 456 /7شمرمج٦م .)169
( ) 748حمٛمد سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اهلل سمـ ؿمٝم٤مب سمـ قمبد اهلل سمـ احل٤مرث سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م ،أسمق
سمٙمر اًم٘مرر اًمزهري اعمدين ٟمزنؾ ا ًمِم٤مم .اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ ،طم٤مومظ زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى ومخسلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع -أو صمالث -وقمنمنـ
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 419 /26شمرمج٦م  .)5606ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 326 /5شمرمج٦م .)160
( ) 749ـم٤مووس سمـ يمٞمس٤من ،اًمٗم٘مٞمف اًم٘مدوة قم٤ممل اًمٞمٛمـ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٗم٤مرد ،صمؿ اًمٞمٛمٜمل اجلٜمدي احل٤مومظ .يم٤من ُمـ أسمٜم٤مء اًمٗمرس اًمذنـ ضمٝمزهؿ
يم؛ى ٕظمذ اًمٞمٛمـ ًمف ،وم٘مٞمؾ :هق ُمقمم سمحػم سمـ رنس٤من احلٛمػمي ،وىمٞمؾ :سمؾ وٓؤه هلٛمدانُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾم٧م وُمئ٦م ،ويم٤من ًمف نقم ُم٤مت سمْمع
وؾمبٕمقن ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 357 /13شمرمج٦م  ،)2958وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (.)13 - 38 /5

إبطال الحيل
وومِٞمٝم٤م َىمق ٌل َصم ٍ
٤منَ :و ُه َق َأ َّن اعمُْ ْختَ َِٚم َٕم َ٦م إِ ْن َأ ْشم َب َع ْ
اخلُ ْٚم َع اًم َّٓمالَ ََق ِذم َو ْىمتِ ِف َـم ُٚم َ٘م ْ٧مَ ،وإِ ْن َشم َ٠م َّظم َر َذًمِ َؽ َمل ْ َن َ٘م ْع ِ َهب٤م َـمالَ ٌَقَ ،ىم َ٤مل
َ َ ْ
محف اهللُ :إَُمر ِقمٜمْْدََ َٟمَ٤م واعمُْجٛمع َقم َٚمٞم ِف ِذم سم َٚم ِ
ِ
ِ
ِ
َػم ُهَ ،و َىم َ٤مل َُم٤مًمِ ُؽ ْسم ُـ َأ َٟم ٍ
هد َٟمَ٤م ِذم
اًمر ْ َ
َ ْ َ ُ ْ َ
َس َ -ر َ ُ
ُْ
سمِ َذًم َؽ َأ ُسمق َؾم َٚم َٛم َ٦م ْسم ُـ َقم ْبد َّ
مح ِـ َو َهم ْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
َ٧م ُِمٜمْف ،وإِ ْن َيمَ٤م َن سم َ ِ ِ
ٌم ٍء).
اعمُْ ْٗم َتَد َن٦مَ ،أ َّٟم ُف إِ َذا َـم َّٚم َ٘م َٝم٤م سمِ َٕم ْ٘مد ُظم ْٚمٕم َٝم٤م َـمالَ ًىم٤م َٟم ََس ً٘م٤م ُُم َت َتَ٤مسمِ ًٕم٤م َسم٤م َٟم ْ ُ َ
َْ
لم َذًم َؽ ص َام ٌت َوم َٚم ْٞم َس سمِ َ ْ
( )753

اًم٘مقل اًمث٤مين ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ،واًم٘مقل إول هق إن اعمختٚمٕم٦م نٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق ُمٓمٚم ً٘م٤م ،اًم٘مقل اًمث٤مين :أن اعمختٚمٕم٦م ومٞمٝم٤م
شمٗمّمٞمؾ ،إذا يم٤من أحل٘مٝم٤م اًمٓمالق ُمب٤مذة حل٘مٝم٤م ،وإذا ُو ِضمد صامت ٓ نٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق ،وهذا اًم٘مقل حيٙمٞمف ُم٤مًمؽ قمـ
أهؾ اعمدنٜم٦م ،وإن يم٤من ُمـ أهؾ اعمدنٜم٦م َُمـ ىم٤مل سم٤مًم٘مقل إولُ ،مثؾ :ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م ،وحمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري..
وومٞمٝم٤م ىمقل صم٤مًم٨م :أٟمف ٓ نٚمح٘مٝم٤م اًمٓمالق.

( )750احلٙمؿ سمـ قم تٞمب٦م ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،قم٤ممل أهؾ اًمٙمقوم٦م ،أسمق حمٛمد اًمٙمٜمديُ ،مقٓهؿ اًمٙمقذم ،ون٘م٤مل :أسمق قمٛمرو ،ون٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل .ىم٤مل أمحد
سمـ طمٜمبؾ :هق ُمـ أىمران إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕملُ .م٤مت ؾمٜم٦م مخس قمنمة وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 114 /7شمرمج٦م  ،)1438وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 208 /5شمرمج٦م .)83
( ) 751داود سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ ،اإلُم٤مم ،اًمبحر ،احل٤مومظ ،اًمٕمالُم٦م ،قم٤ممل اًمقىم٧م ،أسمق ؾمٚمٞمامن اًمبٖمدادي ،اعمٕمروف سم٤مٕصبٝم٤مينُ ،مقمم أُمػم اعم١مُمٜملم
اعمٝمدي ،رئٞمس أهؾ اًمٔم٤مهر .صٜمػ اًمٙمت٥م ،ويم٤من إُم٤مُم٤م ورقم٤م ٟم٤مؾمٙم٤م زاهدا .وًمد ؾمٜم٦م ُمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 97 /13شمرمج٦م .)55
( ) 752ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُم؛وق اًمثقري أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُم٤مم احلٗم٤مظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ذم زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم،
وُم٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 154 /11شمرمج٦م  ،)2407وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 229 /7شمرمج٦م .)82
( ) 753أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف اًم٘مرر ،اًمزهري ،اعمدين .ىمٞمؾ :اؾمٛمف قمبد اهلل ،وىمٞمؾ :إؾمامقمٞمؾ ،وىمٞمؾ :اؾمٛمف ويمٜمٞمتف واطمد .ىم٤مل
حمٛمد سمـ ؾمٕمد :شمقذم سم٤معمدنٜم٦م ؾمٜم٦م أرسمع وشمسٕملم ذم ظمالوم٦م اًمقًمٞمد ،وهق اسمـ اصمٜمتلم وؾمبٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 370 /33شمرمج٦م
.)7409

إبطال الحيل
ِ
٤مس َوا ْسم ُـ ُّ ِ
( َوومِٞم َٝم٤م َىم ْق ٌل َصم٤مًمِ ٌ٨مَ :ىم َ٤مل ا ْسم ُـ َقمبَّ ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم ْؿَ -و ِقم ْٙم ِْر َُمه ُ٦م َو ْ
احلَ َسه ُـ َ ،و َضمه٤مسمِ ُر ْسمه ُـ
اًمز َسم ْػم َ -ر َ
ِ
ٍ
محَهدُُ ْسمه ُـ َطمٜمْبَ ٍ
َز ْن ٍد َ َٓ :ن َ٘م ُع سمِ٤معمُْ ْٕمتََدََّّ ِة ُِم َـ ْ
اخلُ ْٚم ِع َـمالَ ٌَقَ ،و ِ َهب َذا ا ًْم َ٘م ْق ِل َىم َ٤مل َّ
هؿ ْسمه ُـ
اًمِم٤مومِ ِٕم ُّل َو َأ ْ َ
هؾَ ،و َأ ُسمهق ُقمبَٞمْهد ا ًْم َ٘م٤مؾم ُ
ِ
اخلُ ْٚمه ِع َسم٤مـمِ ٌ
لمَ ،ىم٤م ًُمقاَ :ـمالَ ُىم ُف َهل َ٤م َسم ْٕمدََ ْ
َؾمالَ ٍم َ ،وإِ ْؾم َح ُ
هؾ،
مج٤م َقم ٌ٦م ُِم ْـ ُوم َ٘م َٝم٤مء اعمُْ ْس ِٚم ِٛم َ
٤مق ْسم ُـ َر َاه َق ْن ِف َ ،و َأ ُسمق َصم ْق ٍر َ ،و َ َ
()754

( )755

( )756

( )757

( )758

( )759

( )760

قل سمِ ِفَ ،وسمِ ِف ِ َٟم ُ٘م ُ
َو َه َذا اعمُْ َٕم َّق ُل َقم َٚم ْٞم ِف َواعمَْ ْٕم ُٛم ُ
قل).

( )754قم بد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقنٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى اًم٘مرر إؾمدي .أُمف أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمدنؼ .وًمد قم٤مم اهلجرة،
وطمٗمظ قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق صٖمػم ،وطمدث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ُمـ احلدن٨م .سمقنع سم٤مخلالوم٦م ؾمٜمف أرسمع وؾمتلم قم٘م٥م ُمقت نزند
سمـ ُمٕم٤مون٦م ومل نتخٚمػ قمٜمف إ ٓ سمٕمض أهؾ اًمِم٤مم وهق أول ُمقًمقد وًمد ًمٚمٛمٝم٤مضمرنـ سمٕمد اهلجرة وطمٜمٙمف اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ وؾمامه
سم٤مؾمؿ ضمده ويمٜم٤مه سمٙمٜمٞمتفُ .ىمتؾ ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 399 :شمرمج٦م  ،)1375اإلص٤مسم٦م
( 89 /4شمرمج٦م .)4685
( )755قمٙمرُم٦م اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،اعمٗم؛ ،أسمق قمبد اهلل اًم٘مررُ ،مقٓهؿ ،اعمدين ،اًمؼمسمري إصؾ .ىمٞمؾ :يم٤من حلّملم سمـ أيب احلر اًمٕمٜمؼمي ،ومقهبف
ٓسمـ قمب٤مس .يم٤من ن٘مقل :ن٘مقل :ـمٚمب٧م اًمٕمٚمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ،ويمٜم٧م أومتل سم٤مًمب٤مب ،واسمـ قمب٤مس ذم اًمدار .ىم٤مل ىمت٤مدة :أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤محلالل
واحلرام احلسـ ،وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤معمٜم٤مؾمؽ قمٓم٤م ء ،وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمتٗمسػم قمٙمرُم٦مُ .م٤مت سم٤معمدنٜم٦م ؾمٜم٦م مخس وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( 264 /20شمرمج٦م  ،)4009وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 12 /5شمرمج٦م .)9
( ) 756احلسـ سمـ أيب احلسـ نس٤مر ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمبٍميُ ،مقمم زند سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،ون٘م٤ملُ :مقمم أيب اًمٞم؛ يمٕم٥م سمـ قمٛمرو اًمسٚمٛمل .ويم٤مٟم٧م
أُمف ُمقٓة ٕم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم اعمخزوُمٞم٦م ،ويم٤مٟم٧م شمبٕم٨م أم احلسـ ذم احل٤مضم٦م ومٞمبٙمل وهق صبل ومتسٙمتف سمثدْي٤م .ون٘م٤مل :يم٤من ُمقمم مجٞمؾ سمـ
ىمٓمب٦م .وًمد ًمسٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ،وُم٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُمئ٦م ،وهق اسمـ ٟمحق ُمـ صمامن وصمامٟملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 95 /6شمرمج٦م
 ،)1216وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 563 /4شمرمج٦م .)223
( ) 757ضم٤مسمر سمـ زند إزدي اًمٞمحٛمديُ ،مقٓهؿ ،اًمبٍمي ،اخلقذم ،أسمق اًمِمٕمث٤مء .واخلقف ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ قمامن .يم٤من قم٤ممل أهؾ اًمبٍمة ذم زُم٤مٟمف،
ونٕمد ُمـ يمب٤مر شمالُمذة اسمـ قمب٤مس .يم٤من ن٘مقلً :مق اسمتٚمٞم٧م سم٤مًم٘مْم٤مءً ،مريمب٧م راطمٚمتل وهرسم٧م .شمقذم أسمق اًمِمٕمث٤مء ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 434 /4شمرمج٦م  ،)866وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 481 /4شمرمج٦م .)184
( ) 758أسمق قمبٞمد ،اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم سمـ قمبد اهلل .اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمجتٝمد ،اًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض إدن٥م اعمِمٝمقر ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة واًمٕمٚمقم
اعمذيمقرة .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع و مخسلم وُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وقمنمنـ وُمئتلمً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :اإلنامن" ،و"إُمث٤مل" ،و"إُمقال".
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 354 /23شمرمج٦م  ،)4792وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 490 /10شمرمج٦م .)164
( ) 759إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ خمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم .أسمق نٕم٘مقب اعمروزي ،اعمٕمروف سم٤مسمـ راهقنفٟ .مزنؾ ٟمٞمس٤مسمقر ،أطمد أئٛم٦م
اعمسٚمٛملم وقمٚمامء اًمدنـ .اضمتٛمع ًمف احلدن٨م ،واًمٗم٘مف ،واحلٗمظ ،واًمّمدق ،واًمقرع ،واًمزهد .ورطمؾ إمم اًمٕمراق واحلج٤مز واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم،
وقم٤مد إمم ظمراؾم٤من ،وم٤مؾمتقـمـ ٟمٞمس٤مسمقر إمم أن ُم٤مت هب٤م واٟمتنم قمٚمٛمف قمٜمد أهٚمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م ،ومم٤مشمف ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم
وُمئتلمً .مف ُمس٤مئؾ مجٕمٝم٤م اًمٙمقؾم٩م ُمع ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 373 /2شمرمج٦م  ،)332وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (358 /11
شمرمج٦م .)79

إبطال الحيل
ٕن اخلٚمع ُنبِلم اعمرأة ـمٚم٘م٦م سم٤مئٜم٦م ،وم٢مذا ـمٚم٘مٝم٤م سمٕمد اخلٚمع نٙمقن سم٤مـمالًً ،ووضمقده يمٕمدُمفٕ :ن اعمرأة سم٤مٟم٧م سم٤مخلٚمع،
ومٝمق وإن يم٤من اعم١مًمػ -رمحف اهلل -رضمح اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ،إٓ أٟمف ن٘مقل اعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م ظمالف ،وخيِمهك أٟمهف إذا ظم٤مًمٕمٝمه٤م
أحلؼ هب٤م ـمالق ،صمؿ نرضمع نٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ضمدند ،ومٞم٘مع ذم قملم اًمِمبٝم٦م ،وذم طمب٤مئؾ آظمتالف ،وأُم٤م اًم٘مهقل اًمراسمهع
ىمسٞمام ًمألىمقال اًمثالصم٦م ،وًمٙمـ هذا اًم٘مقل ذم ُمس٠مًم٦م أظمرى ،وههل أن ُِمهـ
ومٝمذا ًمٞمس ذم اعمس٠مًم٦م ،أي هذا اًم٘مقل ًمٞمس ً
اًمٕمٚمامء َُمـ ىم٤مل :إٟمف ًمق راضمٕمٝم٤م يمام نرندون مه٤م ذم احلٞمٚم٦م ،وم٢من اًمٞمٛملم شمب٘مك سمح٤مهل٤م ،وٓ شمٜمحؾ ،وم٤محلٞمٚم٦م ٓ شمٜمٗمع اًمذي
اطمتٞمؾ ًمفٕ :ن اًمٞمٛملم شمب٘مك سمح٤مهل٤م ،وم٢مذا ظم٤مًمع صمؿ رضمع وقم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ،وم٤مًمٞمٛملم اًمتل طمٚمػ هب٤م مل شمٜمحؾ.

( ) 760إسمراهٞمؿ سمـ ظم٤مًمد ،اإلُم٤مم احل٤مومظ احلج٦م اعمجتٝمدُ ،مٗمتل اًمٕمراق ،أسمق صمقر ،اًمٙمٚمبل اًمبٖمدادي اًمٗم٘مٞمف ،ونٙمٜمك أنْم٤م أسم٤م قمبد اهلل .ىم٤مل
اًمٜمس٤مئل :صم٘م٦م ُم٠مُمقن ،أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء .وًمد ذم طمدود ؾمٜم٦م ؾمبٕملم وُمئ٦م ،شمقذم ذم صٗمر ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (80 /2
شمرمج٦م  ،)169وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 72 /12شمرمج٦م .)19

إبطال الحيل
ِ
ػ سمِ َٓمالَ َِق َزوضمتِ ِ
ِ
(وومِٞمٝم٤م َىمق ٌل راسمِع -وإِ ًَمٞم ِف ن ْذه٥م َ َ ِ
هف
اًمر ُضم َؾ إِ َذا َطم َٚم َ
ْ َ
َ َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ُ
مج٤م َقم ٌ٦م ُم َـ ا ًْم ُٗم َ٘م َٝم٤مءَ ،و َقم ْٚم ِٞمف َأ ْيمثَ ُر ُه ْؿَ :و ُه َق َأ َّن َّ
ِ
ِ
حيٜمَ َ
َصمالَ ًصم٤م َأَّٓ َن ْٗم َٕم َؾ َؿمٞمْئً٤مَ ،أ ْو ًَمٞمَ ْٗم َٕم َّٚم َـ َؿمٞمْئً٤مَ ،وم ْ
دمه َعَ ،أ َّن
هؿ ْار َ َ
َه٨مُ ،صم َّ
٤مظمتَ َٚم َٕم ْ٧م ُمٜمْ ُف َز ْو َضمتُ ُفَ ،أ ْو َـم َّٚم َ٘م َٝم٤م َـمالَ ًىم٤م َسم٤مئٜمًً٤مَ ،ىمبْ َؾ َأ ْن َ ْ
ِ
لم ر ِ
اًمز ْو َضم ُ٦م ِه َل سمِ َٕمٞمْٜمِ َٝم٤مَ ،و ِ َهب َذا َٟم ُ٘م ُ
قل).
لم َىم ِ٤مئ َٛم ٌ٦مَ ،و َّ
اضم َٕم ٌ٦م َقم َٚمٞمْ ِف سمِ َر ْضم َٕمتِ َٝم٤مَّ َٕ :ن ا ًْمٞمَ ِٛم َ
ا ًْمٞمَٛم َ َ
ومال شمٜمٗمٕمٝمؿ احلٞمٚم٦مُ ،م٤م داُم٧م اًمزوضم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ،ورضمع اًمٕم٘مد سمٕمٞمٜمف ،وم٤مًمٞمٛملم شمب٘مك وٓ شمٜمحؾ ،ومتٙمقن هذه احلٞمٚمه٦م
وضمقده٤م يمٕمدُمٝم٤م ،إٓ اإلصمؿ اًمذي طمّمٚمقا قمٚمٞمف.

إبطال الحيل
ِ
ِ
ِ
ُقر ِة ِذم َصدْْ ِر َه َذا ا ًْم ِٙمتَ ِ
( َوا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ َىمدْْ َأ َطم َ
َ٤مبَ ،أ َّٟم ُف إِ َذا َر َ
٤مط َسم َّ٠م َن َص٤مطم َ
٥م اعمَْ ْس َ٠م ًَم٦م اعمَْ ْذ ُيم َ
اضم َع َز ْو َضمتَ ُف َسم ْٕمهدََ َظم ْٚمٕم َٝمه٤مَ ،و َمل ْ
لم َىم ِ٤مئ َٛم ٌ٦م ُُمبْ َ٘م٤م ٌة.
َن ْٗم َٕم ْؾ َُم٤م َيمَ٤م َن َطم َٚم َ
اًمز ْو َضم َ٦م ِه َل شمِ ْٚم َؽ سمِ َٕمٞمْٜمِ َٝم٤مَ ،وا ًْمٞمَ ِٛم ُ
ػ َأ ْن َن ْٗم َٕم َٚم ُفَ ،أ َّن َّ
ِ
ِ
قؾمك ْسم ِ
ؼم ِين َأ ُسمق َطم ْٗم ٍ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َطمٜمْ َب ُ
محْهدُُ و َن َ ،ىم َ
هؾ ْسمه ُـ
هـ َ ْ
ص ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ْسم ِـ َر َضم٤م َءَ ،قم ْـ َأ ِيب قم ْٛم َرا َن ُُم َ
َأ ْظم َ َ
مح ٍ
إِ ْؾم َح َ
ه٤مد ِذم
اًمّم َٛم ِد َقمه ْـ ِه َِمه٤م ٍم َ ،قمه ْـ َ َّ
٤مق َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللِ َأ ْ َ
محَدُُ ْسم ُـ َطمٜمْبَ ٍؾَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْ ُدُ َّ
٧م دار ُومالَ ٍَن َوم َ٠م ْٟم ِ
ِ
ِِ
اًمر ُضم ِؾ َن ُ٘م ُ
َ٧مُ ،صم َّؿ َظم َٓمبَ َٝم٤مَ ،و َشم ََز َّو َضم َٝم٤مَ ،ىم َ٤مل:
ْ٧م َـم٤مًمِ ٌؼَ ،وم َٓم َّٚم َ٘م َٝم٤م َىمبْ َؾ َأ ْن َشمَدْْ ُظم َؾ َومبَ٤م َٟم ْ
قل ٓ ُْم َر َأشمف :إِ ْن َد َظم ْٚم َ َ
َّ
( )761

( )762

( )763

()764

( )765

ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ا َسم ُفَ ،وم ُٝم َق
ض ْسمتُ َُؽ َوم َ٠م ْٟم َ
ْ٧م ُطم ورَ ،ومبَ٤م َقم ُفُ ،صم َّؿ ْاؿم َ َ
ؽما ُه َسم ْٕمدُُ َوم َ َ
إ ْن َد َظم َٚم ْ٧م َو َىم َع اًم َّٓمالَ َُق إَ َّو ُل ،سمِ َٛمٜمْْز ًَم٦م َر ُضم ٍؾ َىم َ٤مل ًم ُٖمالََُمف :إ ْن َ َ
ُطم ور).
وم٢من اًمٞمٛملم ٓ شمذه٥م ،ومٚمق ىم٤مل هل٤م :إن دظمٚم٧م دار ومالن وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م وظمرضم٧م ُمـ اًمٕمدة ،صمهؿ قم٘مهد
ضمدندً ا ورضمٕم٧م إًمٞمف وم٤مًمٞمٛملم سمح٤مهل٤م ،ومٚمق دظمٚم٧م دار ومالن شمٓمٚمؼ ،طمتك ًمهق يمه٤من اٟمٗمهؽ اًمٕم٘مهد إول،
قم٘مدً ا
ً
قمٚمٞمٝم٤م ً
ومٛمٕمٜم٤مه أن هذه احلٞمٚم٦م ٓ ٟمٗمٕمتٝمؿ ،ويمذًمؽ اًمرضمؾ ًمق ىم٤مل ًمٖمالُمف :إن ضسمتؽ وم٠مٟم٧م طمر ،صمهؿ سم٤مقمهف ،صمهؿ سمٕمهد ومهؽمة
اؿمؽماه ،وم٢من ضسمف ومٝمق طمر ،وم٤مًمٞمٛملم شمب٘مك ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :هٙمذا ٟم٘مقل.

(ُ ) 761مقؾمك سمـ محدون ،أسمق قمٛمران اًمبزار اًمٕمٙمؼمي .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمب ٖمدادي :يم٤من صم٘م٦م .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد
( 55 /15شمرمج٦م  ،)6979وشم٤مرنخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ( 45 /7شمرمج٦م .)66
( ) 762طمٜمبؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد .اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اعمحدث اًمّمدوق ،اعمّمٜمػ ،أسمق قمكم اًمِمٞمب٤مين ،اسمـ قمؿ اإلُم٤مم أمحد،
وشمٚمٛمٞمذه .وًمد ىمبؾ اعمئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 383 /1شمرمج٦م  ،)188وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/13
 51شمرمج٦م .)38
( ) 763قمبد اًمّمٛمد سمـ قمبد اًمقارث سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ذيمقان .اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م ،أسمق ؾمٝمؾ اًمتٛمٞمٛمل اًمٕمٜمؼميُ ،مقٓهؿ اًمبٍمي اًمتٜمقري .ىم٤مل أسمق
طم٤مشمؿ :صدوق .وىم٤م ل اسمـ ؾمٕمد وـم٤مئٗم٦مُ :م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 99 /18شمرمج٦م  ،)3431وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/9
 516شمرمج٦م .)198
( ) 764هِم٤مم سمـ أيب قمبد اهلل ؾمٜمؼم اًمبٍمي اًمرسمٕملُ ،مقٓهؿ ،أسمق سمٙمر اًمدؾمتقائل .ص٤مطم٥م اًمثٞم٤مب اًمدؾمتقائٞم٦م ،يم٤من نتجر ذم اًم٘مامش اًمذي
جيٚم٥م ُمـ دؾمتقا .وًمذا ىمٞمؾ ًمف :ص٤مطم٥م اًمدؾمتقائل .ودؾمتقا سمٚمٞمدة ُمـ أقمامل إهقازُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( 215 /30شمرمج٦م  ،)6582وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 149 /7شمرمج٦م .)51
( ) 765مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ،اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم وم٘مٞمف اًمٕمراق ،أسمق إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمسٚمؿ اًمٙمقذم ُمقمم إؿمٕمرنلم ،أصٚمف ُمـ أصبٝم٤من .شمٗم٘مف سم٢مسمراهٞمؿ
اًمٜمخٕمل ،وهق أٟمبؾ أصح٤مسمف وأوم٘مٝمٝمؿ ،وأىمٞمسٝمؿ وأسمٍمهؿ سم٤معمٜم٤مفمرة واًمرأيُ .م٤مت ؾمٜم٦م قمنمنـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (269 /7
شمرمج٦م  ،)1483وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 231 /5شمرمج٦م .)99

إبطال الحيل
وذًمؽ ٕن هذه نٛملم سم٤مهلل -قمز وضمؾً ،مٞمس ومٞمٝم٤م هت٤مون ،ومٕمغم هذا أسمٓمؾ احلٞمؾ ُمـ طمٞم٨م اًمنمع ،وأسمٓمٚمٝم٤م ُِمهـ
طمٞم٨م اٟمتٗم٤مقمٝمؿ ٕهنؿ ٓ نٜمتٗمٕمقنٕ ،ن أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا :إٟمف وًمق ظم٤مًمٕمٝم٤م صمؿ ضمدد اًمٕم٘مد ،وم٤مًمٞمٛملم (نٛملم اًم٘متؾ)
ىم٤مئٛم٦م سمح٤مهل٤م.

إبطال الحيل
ِ ِ
ِ ِ
( َىم َ٤مل َطمٜمْبَ ٌؾَ :ىم َ٤مل َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللَِ :ه َٙم ََذا َٟم ُ٘م ُ
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمْبَ ٍؾَ :ر ُضم ٌؾ
٤مين ُ :ىم ْٚم ُ٧م َٕ ْ َ
قلَ ،و َىم َ٤مل َطم ْر ُب ْسم ُـ إ ْؾم َامقم َٞمؾ ا ًْمٙم ْر َُم ُّ
َ٧م ُِمٜمْفُ ،صمؿ د َظم َٚم ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
اًمهدَّ َار،
ه٧م َّ
َىم َ٤مل ٓ ُْم َر َأشمف َأ ْٟمْ٧م َـم٤مًم ٌؼ َصمالَ ًصم٤م إِ ْن َد َظمٚم٧م َهذه اًمدََّّ َارَ ،وم َٓم َّٚم َ٘م َٝم٤م َشم ْٓمٚمٞم َ٘م ً٦م َوم٤م ْٟم َ٘م َْم ْ٧م قمدََّّ ُ َهت٤م َو َسم٤م َٟم ْ ُ َّ َ
َىم َ٤مل َٓ :ن َ٘مع َقم َٚمٞمٝم٤م ِطمٞمٜمَ َِئ ٍذ َـمالَ ٌَقَٕ :هن٤م د َظم َٚم ْ٧م و ًَمٞمس ِ
٧م ا ُْم َر َأ َشم ُفَ ،و ًَم ِٙم ْـ إِ َذا َر َضم َٕم ْ٧م إِ ًَمٞمْ ِف َر َضم َٕم ْ٧م َو ُه َق َقم َغم َن ِٛمٞمٜمِ ِف.
َّ َ َ
َ ُ َْ
َ َْ
( )766

ذ ْطمتُ ُف ًَم َؽ ُِم ْـ َضم َق ِ
اب َه ِذ ِه اعمَْ ْس َ٠م ًَم ِ٦م ِيم َٗم٤م َن ً٦م َو ِهن َ٤م َن ً٦مًَ ،م َ
هؽ
ىم٤مل أسمق قمبد اهللَ ( :طم ْسبُ َؽ َن٤م َأ ِظمل َ -ر ِ َ
مح َؽ اهللُ -سمِ َام َىمدْْ َ َ
احلس ِ
ومِٞم َٝم٤م َسمالَ ٌغ إِ ْن َيمَ٤م َن عمَِ ْقَٓ َك ا ًْم َٙم َِرن ِؿ سمِ َؽ ِقمٜمََ٤م َن ٌ٦مَ ،وم َ٠م َقم٤م َذ َك ُِم َـ ا ًْم ِٙم ْ ِؼم َوا ًْم َٙمٞمْ ِدَ ،و َظم َّٚم َّم َؽ ُِم ْـ ِطم ْ٘م ِد َأ ْه ِؾ ا ًْم ُٕم ْج ِ
هد،
٥م َو ْ َ َ
َ٧م َوم َس ِٚم َؿَ ،وم َ٘مدْْ ُر ِو َي
لم ُِم ْـ إِ ْظم َقاٟمِ ِفَ ،وَٓ ُ َ
خيَ٤مـمِ ُر ِ َهب٤م َو ِهبِ ْؿَ ،وم َ٘م َ٤مل سمِ ِٕم ْٚم ٍؿ َوم َٖمَٜمِ َؿَ ،أ ْو َؾم َٙم َ
َوم ْٚمٞمَتَّ َِّؼ اهللَ َقمبْدٌٌ ِذم َٟم ْٗم ِس ِف َو ِذم اعمُْ ْس ِٚم ِٛم َ
ِ
اخلَ َّٓم ِ
َقم ْـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ َّٟم ُف َىم َ٤ملَ :أ ْضم َر ُأ ُيم ُْؿ َقم َغم ا ًْم ُٗمتْٞمَ٤م َأ ْضم َر ُأ ُيم ُْؿ َقم َغم اًمٜمَّ َِّ٤مر .
٤مب َ -ر َ
( )767

ن٘مقل قمٛمر" :أضمرأيمؿ قمغم اًمٗمتٞم٤م أضمرأيمؿ قمغم اًمٜم٤مر"ُ ،ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد ذم ُمس٤مئؾ اسمـ ه٤مٟمئ

( )768

قمـ هذا إصمهر،

وم٘مٞمؾَُ " :مـ أضمرأ اًمٜم٤مس قمغم اًمٗمتٞم٤م؟ ىم٤مل :اًمذي نٗمتل سمٖمػم إصمر ،أي :نٗمتل سمام مل نسٛمع".
وم٤مًمذي جيؽمئ ونتٙمٚمؿ ذم اًمدنـ سمرأنف ،هذا هق أضمرأ اًمٜم٤مس قمغم اًمٗمتٞم٤م ،وم٤مًمهذي ٓ نٗمتهل إٓ سمه٤مٕصمر أو سمٙمته٤مب
ٟم٤مـمؼ أو سمحدن٨م أو سم٠مصمر ومٝمذا ًمٞمس سمجريءٟٕ :مف ُمتبع ،وأُم٤م اًمذي نتٙمٚمؿ ذم اًمدنـ سمرأنف ،ومٝمذا ضمريء ،هذا وضع
رىمبتف قمغم اًمسٙملم :وًمذًمؽ روي قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُ-مع حترزه وشمقرقمف وظمقومف وضمالًمتف واُمتاليمف ٔٓت اًمٗمتقى-
أٟمف ىم٤مل قمٜمد ووم٤مشمف :وددت أن يمؾ ُمس٠مًم٦م شمٙمٚمٛم٧م ومٞمٝم٤م سمرأنل أين ُضمٚمدت ومٞمٝم٤م ؾمق ًـم٤م وأين ُم٤م شمٙمٚمٛم٧مٕ :ين ٓ أدري
قمغم ُم٤مذا أًم٘مك اهلل؟!
وم٢من مل نٙمـ ذم اعمس٠مًم٦م أصمر طمبس وؾمٙم٧م ،هٙمذا يم٤مٟمقا نتقرقمقن ،صمؿ ضم٤مء ُمهـ سمٕمهدهؿ ،وإصهؾ قمٜمهدهؿ أن
نتٙمٚمؿ ذم اًمدنـ سمرأنف واضمتٝم٤مده وُم٤م نٔمٝمر ًمف ،وٓ نٚمتٗم٧م ًمألطم٤مدن٨م وأصم٤مر.

( ) 766طمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ ،أسمق حمٛمد اًمٙمرُم٤مين ،اًمٗم٘مٞمف ،شمٚمٛمٞمذ أمحد سم ـ طمٜمبؾ .اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م .ىم٤مل اخلالل :يم٤من رضمال ضمٚمٞمال ،طمثٜمل اعمروذي
قمغم اخلروج إًمٞمف .وًمف ُمس٤مئؾ ُمع اإلُم٤مم أمحد ُمـ أٟمٗمس يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦مُ .قم ِّٛمر وىم٤مرب اًمتسٕملم ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت
احلٜم٤مسمٚم٦م ( 388 /1شمرمج٦م  ،)189وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 244 /13شمرمج٦م .)127
( )767أظمرضمف اًمدارُمل (،) 157قمـ قمبٞمد اهلل سمـ أيب ضمٕمٗمرُ ،مرؾمال ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ اجل٤مُمع ( :)147ضٕمٞمػ.
( ) 768إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مٟمئ ،أسمق نٕم٘مقب اًمٜمٞمس٤مسمقري .ظمدم اإلُم٤مم أمحد وهق اسمـ شمسع ؾمٜملم ،ويم٤من ًمف سمف اظمتّم٤مص ،وًمف قمٜمف ُمس٤مئؾ
ضمٞم٤مد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئتلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م مخس وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 284 ،/1شمرمج٦م  ،)121وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 19 /13شمرمج٦م .)11

إبطال الحيل
قد -ر ِيض اهللُ َقمٜمْفَ -أ َّٟمف َىم َ٤مل :إِ َّن ُمـ ن ْٗمتِل اًمٜمََّّ٤مس ِذم ُيم ُِّؾ ُم٤م نستُ ْٗمتُُق َٟمف عمَجٜمُ ٍ
(ور ِوي َقمـ َقمب ِد اهللِ سم ِـ ُمسٕم ٍ
ُقن .
ُ ْ
َ
َ ْ ُ
ُ ُ
ْ َ ْ ُ
َُ َ ْ ْ
َ َ ْ
َ َ
( )769

هذا ؾمٞمٕمقد إًمٞمف اعم١مًمػ ونٕمٚمؼ قمٚمٞمف ،اسمـ ُمسٕمقد ن٘مقل وحيٚمػ :واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق إن اًمذي نٗمتل اًمٜم٤مس
ذم يمؾ ُم٤م نس٠مًمقٟمف قمٜمف إٟمف جمٜمقن ،عم٤مذا؟ ٕٟمف ىمٓم ًٕم٤م ٓ نقضمد أطمد اًمٕمٚمؿ يمٚمف سملم قمٞمٜمٞمف ،وٓ نقضمد أطمهد نسهتٓمٞمع أن
جي٤موب قمغم يمؾ ؾم١مال ،إٓ رضمؾ ضمريء ،نٗمتل سمٕمٚمؿ وسمٖمػم قمٚمؿ.
يمثهػما
وًمذًمؽ وم٤مًمسٚمػ (وهؿ اًمسٚمػ) ٓ نتٙمٚمٛمقن ذم اًمٗمتقى طمتك ن٘مدم ِر ْضمالً ون١مظمر ِر ْضمالًً ،وأن شمسهٛمع
ً
ُمـ اعمٗمتلم ،وٓ شمذيمر أٟمف ىم٤مل ُمرة واطمدة ٓ :أدري ،ومٝمؾ ُمٕمٜم٤مه أن قمٚمؿ اًمنمنٕم٦م يمٚمٝم٤م سملم قمٞمٜمٞمف ،وأٟمف حمٞمط سم٤مٔن٤مت
وإطم٤مدن٨م وأصم٤مر؟!

( ) 769أظمرضمف اًمدارُمل :ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ذم اًمذي نٗمتل اًمٜم٤مس ذم يمؾ ُم٤م نستٗمتك ( ،)171اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ( ،)8923ىم٤مل اهلٞمثٛمل:
رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن ،جمٛمع اًمزوائد (.)223/1

إبطال الحيل
ؼم َُم َ٦م
( َو ُر ِو َي َقم ِـ ا ْسم ِـ ُؿم ْ ُ

( )770

حي ُّؾ َٕطم ٍد َأ ْن نس َ٠م َل َقمٜمْٝم٤م ،و ُِمٜمْٝم٤م ُم٤م َٓ َ ِ
َأ َّٟمف َىم َ٤ملُِ :مـ اعمَْس ِ٤مئ ِؾ ُم٤م َٓ َ ِ
حي ُّؾ َٕ َطم ٍد َأ ْن ُ ِ
ٞم٥م
جي َ
َ
ُ
َ َ َ َ
َ ْ
َ
َ َ

َقمٜمْ َٝم٤م.
ٍ
٤مس اًمدُُّّ ِ
محَدُُ ْسم ُـ َقم ْب ِد اهللِ ْسم ِـ ُنق ُٟم َُس َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ
ور ُّي َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ْسم ُـ خمََ ْ َٚمد َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم َّب ٌ
ِ
ِ
٤مبَ ،قم ِـ أيب ْ ٍ
ِ ِ
ِ
ِؿم َٝم ٍ
يض اهللُ َقمٜمْ َٝم٤مَ -جلَ َٛم َع َهل َ٤م َأ ْه َؾ
احلُ َّم ْلم َ ،ىم َ٤مل :إ َّن َأ َطمدََ ُه ْؿ ًَمٞمُ ْٗمتل ذم اعمَْ ْس َ٠م ًَم٦م ًَم ْق َو َر َد َت َقم َغم ُقم َٛم َر َ -ر َ
َسمدْْ ٍر) .
( )771

( )773

( )772

()774

( )775

ٕن قمٛمر ُمتقرع وخي٤مف قمغم ٟمٗمسف ،وًمق ضم٤مءت يمثػم ُمـ هذه اعمس٤مئؾ ٕومتقا ومٞمٝم٤م اًمٞمقم ،وقمٛمر يم٤من جيٛمهع هله٤م
أهؾ سمدرُ ،م٤م دام مل ن٠مت ومٞمٝم٤م ٟمص جيٛمع أهؾ سمدر طمتك نسٚمؿ ُمـ اًمتبٕم٦م ،واًمٞمقم نتحٛمٚمٝم٤م واطمهد سمٜمٗمسهفٕ :ن قمٛمهر
خي٤مف قمغم ٟمٗمسف ،وهذا اًمذي جيؽمئ ٓ خي٤مف ،يمام ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد :هذا جمٜمقن.
٤مق َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َطمٜمْ َب ٌؾَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم َّٗم٤م ُن َ ،ىم َ
محَدََ اًمدََّّ َّىم ُ
محه٤م ُد ْسمه ُـ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م َ َّ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُقم َٛم َر ُقم ْث َام ُن ْسم ُـ َأ ْ َ
َّ٤مس سمِ٤م ًْم َ٘مْم ِ
ِ
ٍ
مح ُف اهللَُ -ىم َ٤ملَ :ر َأ ْن ُ٧م َأ ْقم َٚم َؿ اًمٜمَّ ِ
٤مء َوا ًْم َٗمتْ َْقى َأ َؿمدََّّ ُه ْؿ ُِمٜمْ ُف ومِ َر ًاراَ ،و َأ َؿمدََّّ ُه ْؿ ُِمٜم ْ ُف
َ
قب َ -ر ِ َ
َز ْند َ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ ُّن َ
َوم َر ًىم٤مَ ،و َأ ْقم َام ُه ْؿ َقمٜمْ ُف َأ َؿمدََّّ ُه ْؿ ُُم َس َ٤مر َقم ً٦م إِ ًَم ْٞم ِف) .
( )776

( )777

( )778

( )779

( ) 770قمبد اهلل سمـ ؿمؼمُم٦م ،أسمق ؿمؼمُم٦م ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمراق .ىم٤ميض اًمٙمقوم٦م .قمداد ذم اًمت٤مسمٕملم .شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 76 /15شمرمج٦م  ،)3328وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 347 /6شمرمج٦م .)149
( ) 771حمٛمد سمـ خمٚمد سمـ طمٗمص ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م اًم٘مد وة ،أسمق قمبد اهلل ،اًمدوري صمؿ اًمبٖمدادي اًمٕمٓم٤مر اخلْمٞم٥م .صح٥م مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب
اإلُم٤مم أمحد .وًمد ؾمٜم٦م صمالث وصمالصملم وُمئتلم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 142 /3شمرمج٦م ،)605
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 256 /15شمرمج٦م .)108
( )772قمب٤مس سمـ حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ اسمـ واىمد ،اًمدوري صمؿ اًمبٖمداديُ ،مقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ ،أسمق اًمٗمْمؾ اًمدوري .اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمث٘م٦م اًمٜم٤مىمد .أطمد
إصمب٤مت اعمّمٜم ّٗملم .وًمد ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وؾمبٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 156 /2شمرمج٦م  ،)333وؾمػم
أقمالم اًمٜمبالء ( 522 /12شمرمج٦م .)199
( )773أمحد سم ـ قمبد اهلل سمـ نقٟمس ،أسمق قمبد اهلل اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل اًمٙمقذم ،نٜمس٥م إمم ضمده ختٗمٞمٗم٤م .يم٤من صم٘م٦م ُمت٘مٜم٤مُ .م٤مت ذم ؿمٝمر رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م
ؾمبع وقمنمنـ وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 457 /10شمرمج٦م .)151
( ) 774قمثامن سمـ قم٤مصؿ سمـ طمّملم ،ون٘م٤مل :قمثامن سمـ قم٤مصؿ سمـ زند سمـ يمثػم سمـ زند سمـ ُمرة ،أسمق طمّملم إؾمدي اًمٙمقذم .اإلُم٤مم احل٤مومظ .ىم٤مل
أسمق طم٤مشمؿ :ن٘م٤مل :هق ُمـ وًمد قمبٞمد سمـ إسمرص اًمِم٤مقمرُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وقمنمنـ وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 401 /19شمرمج٦م ،)3828
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 412 /5شمرمج٦م .)182
( )775أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ ( ،)657اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ (410/38شمرمج٦م ُ )4607مـ ـمرنؼ اسمـ ؿمٝم٤مب سمف.

إبطال الحيل
ومهرارا
أنْم٤م أُمر ُمِم٤مهد يمام ىم٤مل أنقب اًمسختٞم٤مين :أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مْم٤مء ،وأقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمٗمتقى أؿمدهؿ
وهذا ً
ً
ُمٜمٝم٤مٟٕ :مف ُمتقيمؾ قمغم اهلل وخي٤مف ،وٓ نثؼ سمٜمٗمسف ،ومٝمذا ذم اًمٖم٤مًم٥م نقومؼٟٕ :مهف ُمسهتٕملم سمه٤مهلل ،ومل نهريمـ ًمٜمٗمسهف،
وأقمٛمك اًمٜم٤مس قمـ اًم٘مْم٤مء واًمٗمتقى أيمثرهؿ شمٚمٝم ًٗم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،وطم ًّب٤م هل٤م وسمحثً٤م قمٜمٝم٤م ،ومٝمذا نقيمؾ إمم ٟمٗمسفٟٕ :مف يمام ىمه٤مل
َّؽ إِ َذا َشم َٚم َّٝم ْٗم َ٧م ِهل ِذ ِه إُ ُُم ِ
َّهؽ ُشمُق َيم ُ
هقرَ ،وم٢مِ َّٟم َ
اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم طمدن٨م قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة« :إِ َّٟم َ
َهؾ إِ َمم
َ
َٟم ْٗم ِس َؽش  ،و َُمـ ُو ِيمؾ إمم ٟمٗمسف ُو ِيم َؾ إمم َضٞمْ َٕم٦م ،وم٤مًمذي خي٤مف ونت٘مل هذا هق أطمرى اًمٜم٤مس أن نقومؼ ذم ومتقاه.
( )780

ومرارا ،وإذا أقمامههؿ قمٜمٝمه٤م
وًمٙمـ يمام ىم٤مل أنقب :شمٗمٙمرت وم٢مذا أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مْم٤مء وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٗمتقى أيمثرهؿ ً
أطمرصٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،ورسمام ىم٤مل :عمـ ٟمؽمك جم٤مل اًمٗمتقى؟! ومٝمق نرند أن نذسمح ٟمٗمسف طمتك ٓ نؽمك اعمج٤مل ٕطمد.
وًمٙمـ اعمسٚمٛملم ؾمٞمٙمقن ومٞمٝمؿ َُمـ ن٘مقم سمحج٦م اهلل ،وؾمٞمبحثقن قمـ قمٚمامئٝمؿ ،وأٟم٧م ٓ دمٕمؾ ٟمٗمسؽ اًمْمهحٞم٦م،
وٓ شمستٕمجؾ ذم أُمر ًمؽ ومٞمف أٟم٤مة ،ومبٕمض اًمٜم٤مس نٔمـ إٟمف إذا مل نتٙمٚمؿ هٚمؽ اعمسٚمٛمقن ،وأن ٟمجه٤مهتؿ ُمتقىمٗمه٦م قمٚمٞمهف
وقمغم يمالُمف! هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م نداري طمرصف قمغم اًمدٟمٞم٤م وقمغم اًمٔمٝمقر وقمغم اًمِمٝمرة سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم.

( ) 776قمثامن سمـ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ نزند اًمبٖمدادي اًمدىم٤مق أسمق قمٛمرو اسمـ اًمسامك .اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اعمحدث اعمٙمثر اًمّم٤مدقُ ،مسٜمد اًمٕمراق .شمقذم
ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 444 /15شمرمج٦م .)255
( )777قمٗم٤من سمـ ُمسٚمؿ سمـ قمبد اهلل ُمقمم قمزرة سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ،حمدث اًمٕمراق ،أسمق قمثامن اًمبٍمي اًمّمٗم٤مر ،سم٘مٞم٦م إقمالم.
وًمد ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م قمنمنـ وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 160 /20شمرمج٦م  ،)3964وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/10
 242شمرمج٦م .)65
( )778مح٤مد سم ـ زند سمـ درهؿ ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ اًمثب٧م ،حمدث اًمقىم٧م ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرنر سمـ طم٤مزم اًمبٍمي ،إزرق
اًمانر ،أطمد إقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجست٤منُ ،ؾمبل ضمده درهؿ ُمٜمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 239 /7شمرمج٦م  ،)1481وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 456 /7شمرمج٦م .)169
( )779أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ (302/28شمرمج٦م ُ )3302مـ ـمرنؼ قمثامن سمـ أمحد سمف.
أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى (ُ )183/7مـ ـمرنؼ مح٤مد سمـ زند سمف.
(ُ ) 780متٗمؼ قمٚمٞمف :أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب إنامن واًمٜمذور ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ٓ ن١ماظمذيمؿ اهلل سم٤مًمٚمٖمق (ُ ،)6622مسٚمؿ :يمت٤مب إنامن ،سم٤مب
ٟمدب ُمـ طمٚمػ نٛمٞمٜم٤م ومرأى همػمه٤م ظمػما ُمٜمٝم٤م ( )1652سمٛمٕمٜم٤مه.

إبطال الحيل
ٍ ِ
احل َس ْ ِ
ه٤ميب َ ،ىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م
لم  ،سمِ َٛم َّٙم َ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َضم ْٕم َٗم ُر ْسمه ُـ ُحم َ َّٛمهد ا ًْمٗم ْر َن ِ ُّ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ ْ ُ
ِ
َحم ْ ُٛمق ُد ْسم ُـ َظم٤مًمِ ٍد َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َُم ْر َوا ُن ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ٍد َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َُم٤مًمِ ُؽ ْسم ُـ َأ َٟم ٍ
مح ِـ ،
اًمر ْ َ
َسَ ،قم ْـ َرسمِٞم َٕم َ٦م ْسم ِـ َأ ِيب َقم ْبد َّ
ِ
ٍ
مه ُت َ
ُهؽ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ِزم ا ْسم ُـ َظم ْٚمدََ َة َ :ن٤م َرسمِٞم َٕم ُ٦م :إِ ِّين َأ َرى اًمٜمَّ َ
اًمر ُضم ُؾ َقم ْـ َُم ْس َ٠م ًَم٦م َومالَ َشم ُٙم ْـ َّ
َّ٤مس َىمدْْ َأ َطم٤م ُـمقا سمِ َؽَ ،وم٢م َذا َؾم َ٠م ًَم َؽ َّ
ِ
ِ ِ
مهتُ َُؽ َأ ْن ُ َ
َأ ْن ُ َ
ص َٟم ْٗم َس َؽ) .
خت ِّٚم َ
خت ِّٚم َّم ُفَ ،و ًَمٙم ْـ ًمتَ ُٙم ْـ َّ
( )781

( )783

( )782

()784

( )785

( )786

( )787

حمٛمد سمـ احلسلم هق أضمري ،ويم٤مٟمقا -رمحٝمؿ اهلل -نتقاصقن ،ومٝمذا اسمـ ظمٚمهدة ُمهـ قمبه٤مد اعمدنٜمه٦م وزه٤مدهه٤م
ووقم٤مفمٝم٤م ،وُمِمٝمقر سم٤مًمدن٤مٟم٦م ،نٜمّمح أظم٤مه رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمبد اًمرمحـ ،ونسٛمقٟمف رسمٞمٕم٦م اًمهرأي ،وههق ؿمهٞمخ اإلُمه٤مم
ُم٤مًمؽ ،وهق ُمـ أهؾ إصمرً ،مٙمٜمف شمٙمٚمؿ ذم سمٕمض اعمس٤مئؾ سمرأنف ،ومسامه أهؾ اعمدنٜمه٦م :رسمٞمٕمه٦م اًمهرأي ،واإلُمه٤مم ُم٤مًمهؽ
نٕمٔمٛمف ونٛمدطمف.
ومٞم٘مقل ًمف :ن٤م رسمٞمٕم٦م إين أرى اًمٜم٤مس ىمد أطم٤مـمقا سمؽ ،ومس٠مٟمّمحؽ ٟمّمٞمح٦م :إذا ؾم٠مًمؽ اًمس٤مئؾ ،ومال نٙمـ مهؽ أن
ختٚمص اًمس٤مئؾ ،وًمٞمٙمـ مهؽ أن ختٚمص ٟمٗمسؽٕ :ن اهلل ؾمٞمس٠مًمؽ ُمرة أظمرى :هؾ هذا ذقمل؟ هؾ هذا دنٜمل؟ ُمـ
أنـ أشمٞم٧م هبذا؟ أنـ اًمدًمٞمؾ؟ ومخٚمص ٟمٗمسؽ.

( ) 781حمٛمد سمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل ،أسمق سمٙمر اًمبٖمدادي أضمري .اإلُم٤مم اعمحدث اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ احلرم اًمنمنػ ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ احلس٤من:
ُمٜمٝم٤م" :اًمنمنٕم٦م" ،و"إرسمٕملم" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 133 /16شمرمج٦م .)92
( ) 782ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ احلسـ سمـ اعمستٗم٤مض ،أسمق سمٙمر اًمٗمرن٤ميب اًم٘م٤ميض .اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمثب٧م ،ؿمٞمخ اًمقىم٧م .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئتلم ،ذم
اعمحرم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى وصمالث ُمئ٦م ،وهق اسمـ أرسمع وشمسٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 96 /14شمرمج٦م .)54
( ) 783حمٛمقد سمـ ظم٤مًمد سمـ أيب ظم٤مًمد ،واؾمٛمف نزند اًمسٚمٛمل ،أسمق قمكم اًمدُمِم٘مل .وًمد ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمبٕملم وُمئ٦م ،وُم٤مت ذم ؿمقال
ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕملم وُمئتلم ،وهق اسمـ صمالث وؾمبٕملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 295 /27شمرمج٦م .)5813
(ُ )784مروان سمـ حمٛمد سمـ طمس٤من إؾمدي ،اًمٓم٤مـمري ،أسمق سمٙمر ،ون٘م٤مل :أسمق طمٗمص ،ون٘م٤مل :أسمق قمبد اًمرمحـ اًمدُمِم٘مل .ىم٤مل اًمبخ٤مري ُم٤مت ؾمٜم٦م
قمنم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 398 /27شمرمج٦م .)5876
( ) 785رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمبد اًمرمحـ ،واؾمٛمف ومروخ اًم٘مرر ،اًمتٞمٛمل .أسمق قمثامن ،ون٘م٤مل :أسمق قمبد اًمرمحـ اعمدين ،اعمٕمروف سمرسمٞمٕم٦م اًمرأيُ ،مقمم آل
اعمٜمٙمدرُ .مٗمتل اعمدنٜم٦م ،وقم٤ممل اًمقىم٧م .يم٤من صم٘م٦م يمثػم احلدن٨م .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 123 /9شمرمج٦م ،)1881
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 89 /6شمرمج٦م .)23
( ) 786قمٛمر سمـ ظمٚمدة ،ون٘م٤مل :قمٛمر سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ظمٚمدة ،اًمزرىمل ،إٟمّم٤مري ،أسمق طمٗمص اعمدين اًم٘م٤ميض .يم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدن٨م ،ويم٤من
رضمال ُمٝمٞمب٤م ص٤مرُم٤م ورقم٤م قمٗمٞمٗم٤م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 328 /21شمرمج٦م .)4227
( )787أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف (ُ )1091مـ ـمرنؼ حمٛمقد سمـ ظم٤مًمد سمف.
أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (ُ )261/3مـ ـمرنؼ ُمروان سمـ حمٛمد سمف.

إبطال الحيل
٤مق ا ًْم َٙم ِ
َ٤مذ ُّي َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقم ْبدُُ اهللَِّ ا ْسم ُـ ِ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َح ُ
محَدََ َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل َأ ِيبَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َو ِيمٞم ٌع ،
اإل َُم٤م ِم َأ ْ َ
هؾ سم َٚم ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ
هد َك َُمه ْـ
ٞمؿ َقم ْـ َُم ْس َ٠م ًَم٦م َوم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م َو َضمدْْ َت ُم ْـ َأ ْه ِ َ
َىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َُم٤مًم ُؽ ْسم ُـ ُم ْٖم َْقل َقم ْـ ُز َسم ْٞمد َىم َ٤ملَ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م إِ ْسم َراه َ
َشم َْس َ٠م ًُم ُف َهم ْ ِ
َػمي؟) .
( )788

( )791

( )790

( )789

( )792

( )793

ومٝمؿ نٕمتؼمون اًمٗمتقى سمٚمقى ،ومٝمذا إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ،عم٤م ؾمه٠مًمف رضمهؾ قمهـ ُمسه٠مًم٦م ،ىمه٤مل :أُمه٤م وضمهدت إٓ أٟمه٤م
ؿمدندً ا ،أُم٤م إذا وضمب٧م اًمٗمتقى قمٚمٞمف
أُمرا
ً
شمس٠مًمٜمل؟! اسمح٨م قمـ همػميً ،مٕمؾ اهلل نٙمٗمٞمٜمل إن٤مه٤م ،ومٙم٤من نرى أٟمف نتحٛمؾ ً
وم٢مٟمف نتحٛمؾ ،ونستٕملم سم٤مهلل -قمز وضمؾ.
ِ
اًمر َّز ِاق َ ،ىم َ٤مل َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗمٞمَ٤م ُنَ ،قم ِـ ا ْسم ِـ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم َٙمَ٤مذ ُّيَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ اهللَِِ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ِيبَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ َّ
ٍ
اهٞمؿ َقمـ َر ٍء َىم ُّط ،إَِّٓ َقمر ْوم ُ٧م ا ًْم َٙمَر ِ
ِ ِ
اهٞمَ َ٦م ِذم َو ْضم ِٝم ِف) .
َ
َ
َأ ْسم َج َر َة َ ،قم ْـ ُز َسمٞمْد َىم َ٤ملَُ :م٤م َؾم َ٠م ًْم ُ٧م إ ْسم َر َ ْ ْ
()794

( )795

( )796

( )788إؾمح٤مق سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ،أسمق احلسلم اًمٙم٤مذي .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م زاهدا .شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
شم٤مرنخ سمٖمداد ( 442 /7شمرمج٦م  ،)3408وشم٤مرنخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ( 832 /7شمرمج٦م .)210
( ) 789قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل ،اإلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٜم٤مىمد ،حم دث سمٖمداد ،أسمق قمبد اًمرمحـ اسمـ ؿمٞمخ اًمٕمٍم أيب قمبد اهلل اًمذهكم
اًمِمٞمب٤مين اعمروزي ،صمؿ اًمبٖمدادي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئتلم ،ومٙم٤من أصٖمر ُمـ أظمٞمف ص٤مًمح سمـ أمحد ىم٤ميض إصبٝم٤مٟمٞملم ،وُم٤مت ؾمٜم٦م
شمسٕملم وُمئتلمً .مف يمت٤مب "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م" ،و"اًمسٜم٦م" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 285 /14شمرمج٦م  ،)3157وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/13
 516شمرمج٦م .)257
( ) 790ويمٞمع سمـ اجلراح ،سمـ ُمٚمٞمح ،سمـ قمدي ،سمـ ومرس ،سمـ مججٛم٦م ،سمـ ؾمٗمٞم٤من ،سمـ احل٤مرث ،سمـ قمٛمرو ،سمـ قمبٞمد ،سمـ رؤاس ،اإلُم٤مم احل٤مومظ،
حمدث اًمٕمراق ،أسمق ؾمٗمٞم٤من اًمرؤاد ،اًمٙمقذم ،أطمد إقمالم .ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمبؾُ :م٤م رأن٧م أطمدا أوقمك ًمٚمٕمٚمؿ وٓ أطمٗمظ ُمـ ويمٞمعً .مف ُمـ
اعم١مًمٗم٤مت" :أظمب٤مر اًم٘مْم٤مة"  .وًمد ؾمٜم٦م شمسع وقمنمنـ وُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 462 /30شمرمج٦م
 ،)6695وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 140 /9شمرمج٦م .)48
(ُ ) 791م٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل سمـ قم٤مصؿ سمـ همزن٦م سمـ ظمرؿم٦م ،اإلُم٤مم ،اًمث٘م٦م ،اعمحدث ،أسمق قمبد اهلل اًمبجكم ،اًمٙمقذم .يم٤من ُمـ ؾم٤مدة اًمٕمٚمامء .ىم٤مل أمحد:
صم٘م٦م ،صمب٧م ذم احلدن٨م .شمقذم ؾمٜم٦م شمسع ومخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 158 /27شمرمج٦م  ،)5753وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (174 /7
شمرمج٦م .)56
( ) 792زسمٞمد سمـ احل٤مرث سمـ قمبد اًمٙمرنؿ سمـ قمٛمرو سمـ يمٕم٥م اًمٞم٤مُمل .أسمق قمبد اًمرمحـ ون٘م٤مل أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذم .ىم٤مل اسمـ ؿمؼمُم٦م :يم٤من زسمٞمد جيزئ
اًمٚمٞمؾ صمالصم٦م أضمزاء :ضمزءا قمٚمٞمف ،وضمزءا قمغم اسمٜمف ،وضمزءا قمغم اسمٜمف أظمر قمبداًمرمحـ .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وقمنمنـ
وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 289 /9شمرمج٦م  ،)1957وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 296 /5شمرمج٦م .)141
( )793ذيمره أسمق ـم٤مًم٥م اعمٙمل ذم ىمقت اًم٘مٚمقب ( )266/1قمـ إسمراهٞمؿ اًمتٛمٞمٛمل سمٜمحقه.

إبطال الحيل
اًمٙمراهٞم٦م ُمـ اخلقف ،ومٙمٚمام نس٠مًمف أطمد أو نستٗمتٞمف ،نرى ذم وضمٝمف اًمٙمراهٞم٦م ىمبؾ اًمٗمتقى ،ومٙم٤من خي٤مف قمغم ٟمٗمسف
ونتقرع ،وخي٤مف أن ندظمؾ قمٚمٞمف أُمر ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،ويم٤مٟمقا إذا اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف ويمثروا قمٚمٞمف ىم٤مم -رمحٝمؿ اهلل :وهلذا رومٕمٝمؿ
اهلل ،ومٜمحـ أن سمٕمد ىمرون وىمرون ٟمذيمرهؿ وٟمثٜمل قمٚمٞمٝمؿ ،وٟمٛمدطمٝمؿ ،وٟمتقٓهؿ ،وٟمدقمق هلؿ.
ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :هبذا وأُمث٤مًمف رومٕمٝمؿ اهلل ،أي سم٤مًمقرع واًمت٘مقى واًمدن٤مٟم٦م ،وأُم٤م همػمهؿ ومٞمتبخرون ،يمؿ ضم٤مء ُمٕمٝمؿ
ِ
هق
وىمبٚمٝمؿ وسمٕمدهؿ ُمـ أُمؿ و ُأٟم٤مس شمقًمقا اًمٗمتقى واًم٘مْم٤مء ،صمؿ ُم٤مشمقا ،ومل نذيمر هلؿ أصمر ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن َؿمه٤مٟمئَ َؽ ُه َ
ؽم﴾  ،وم٤مًمذي ٓ نٚمتزم اًمٜمص ،وٓ خي٤مف وٓ نتقرع نٙمقن أسمؽم ،أي :نبهؽم يمالُمهف ويمتبهف ،وومته٤مواه شمتبخهر ذم
إَ ْسم َ ُ
( )797

﴿و َر َوم ْٕمٜمََ٤م ًَم َؽ
اهلقاء ،أُم٤م أهؾ اًمسٜم٦م واحلدن٨م ،وأهؾ اًمدن٤مٟم٦م ،ومٞم٘مقل اهلل ومٞمٝمؿ وذم إُم٤مُمٝمؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالمَ :
ِذ ْيم َْر َك﴾  ،ومرومع اهلل ذيمر إُم٤مُمٝمؿ -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -وذيمر أشمب٤مقمف ،وم٤مهلل -قمز وضمؾ -هق اًمذي رومع اًمذيمر،
( )798

وهق اًمذي سمؽم أظمر ،وهذا إُمر ؾمٜم٦م ُم٤مضٞم٦م ،وم٤مًمذي نتبع اًمسٜم٦م نرومع اهلل ًمف ذيمره ،واًمذي خي٤مًمػ اًمسٜم٦م ُنبؽم.
وًمذًمؽ عم٤م ىم٤مل اهلل -قمز وضمؾَ ﴿ :ن ْق َم َٟمَدْْ ُقمقا ُيم َُّؾ ُأ َٟم ٍ
َ٤مس سمِ٢مِ َُم ِ٤مُم ِٝم ْؿ﴾  ،ىم٤مل اعمٗم؛ون :هذا ومٞمف ذف ٕصح٤مب
( )799

احلدن٨مٕ :ن إُم٤مُمٝمؿ اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ومٞمدقمقن سم٢مُم٤مُمٝمؿ.
٤مق َ ،ىم َ٤مل :طمهدََّّ َصمٜمِل َأسمهق َصم٤مسمِ ٍ
ه٧م َ ،ىم َ
قب َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إِ ْؾم َام ِقم ُٞمؾ ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ
ه٤مل:
ُ
َ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ُحم َ َّٛم ُدُ ْسم ُـ َأ ُّن َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٞمش اًمرضم ُؾ ضم ِ
َطمدََّّ َصمٜمِل ا ْسم ُـ َو ْه ٍ
٤مهالً َظم ْ ٌػم ًَم ُف ُِم ْـ َأ ْن َن ُ٘م َ
قل َقم َغم
٥م َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َُم٤مًم ٌؽَ :ىم َ٤مل ا ًْم َ٘م٤مؾم ُؿ ْسم ُـ ُحم َ َّٛمد ْ َٕ :ن َنٕم َ َّ ُ َ
( )800

( )803

( )801

( )802

()804

( ) 794قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع ،أسمق سمٙمر احلٛمػمي ُمقٓهؿ ،اًمّمٜمٕم٤مين ،اًمث٘م٦م ،احل٤مومظ اًمٙمبػم ،قم٤ممل اًمٞمٛمـ .ارحتؾ إمم احلج٤مز ،واًمِم٤مم،
واًمٕمراق ،وؾم٤مومر ذم دم٤مرة .طمدث قمٜمف أمحد سمـ طمٜمبؾ وحيٞمك سمـ ُمٕملم ،ووصم٘م٤مه .وًمد ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنمنـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وقمنمة
وُمئتلم .وُمـ أؿمٝمر ُمّمٜمٗم٤مشمف "اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 52 /18شمرمج٦م  ،)3415وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 563 /9شمرمج٦م .)220
اهلٛمداين ،ون٘م٤مل :اًمٙمٜم٤مين ،اًمٙمقذم .ىم٤مل قمب د اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ :ؾم٠مًم٧م أيب قمـ سمـ أسمجر،
( )795قمبد اعمٚمؽ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمٞم٤من سمـ أسمجر ْ
وم٘م٤مل :سمخ! صم٘م٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 313 /18شمرمج٦م .)3529
( )796أظمرضمف اًمدارُمل ( ،)131أسمق ظمٞمثٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ (ُ ،)78مـ ـمرنؼ ؾمٗمٞم٤من سمف.
( )797اًمٙمقصمر.3 :
( )798اًمنمح.4 :
( )799اإلرساء.71 :
( ) 800حمٛمد سمـ أنقب سمـ اعمٕم٤مرم ،أسمق سمٙمر اًمٕمٙم ؼمي .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م ص٤مدىم٤م ص٤محل٤م زاهداُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
شم٤مرنخ سمٖمداد ( 432 /2شمرمج٦م  ،)417وشم٤مرنخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل ( 579 /7شمرمج٦م .)457

إبطال الحيل
ِ
ِ
ِ
ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -و َُم٤م َظم َّّم ُف اهللُ َ -قم َّز
اهللِ َُم٤م َٓ َن ْٕم َٚم ُؿَ ،وم َ٘م َ٤مل َُم٤مًم ٌؽَ :ه َذا َيمالَ ٌم َؿمدندٌٌ ُ ،صم َّؿ َذ َيم ََر ِذم َذًم َؽ َأ َسم٤م َسم ْٙم ٍْر ِّ
اًمّمدِِّّ َنؼ َ -ر َ
اًمزُم ِ
ِ
َو َضم َّؾ -سمِ ِف ُِم َـ ا ًْم َٗم ْْم ِؾَ ،و َُم٤م آ َشمَ٤م ُه ُِم َـ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ن ُ٘م ُ
٤منَ َٓ :أ ْد ِري) .
قل َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ِذم َذًم َؽ َّ َ
( )805

اًمّمدنؼ ن٘مقل ٓ :أدري ٓ ،أدري! ُمع ُم٤م ظمّمف اهلل ُمـ اًمٗمْمؾ واًمٕمٚمؿ ،ومامًمؽ ن٘مقل :هذا يمالم ؿمدند :ومٙمقن
اًمرضمؾ نٙمقن ضم٤مهالًً ،أومْمؾ ًمف وأؾمٝمؾ قمٚمٞمف ذم احلس٤مب ُمـ أن نٙمٚمؿ ذم اًمدنـ سمرأنف ،أو سمام ٓ نٕمٚمؿ ،أو سمام مل نت٠ميمد
أنْم٤م ُمـ اعمتقرقملم ،ىم٤مل :هذا يمالم ؿمدند :وًمذًمؽ ومامًمؽ ُمـ أيمثر إئٛم٦م
ُمٜمف ،طمتك ٓ حيٛمؾ ٟمٗمسف إوزار ،ومامًمؽ ً
اًمذنـ ن٘مقًمقن ٓ :أدري ٓ ،أدري!
وإذا ىم٤مل ُمثؾ ُم٤مًمؽ ٓ :أدري ،ذًمؽ ٕٟمف نٙمقن قمٜمده ذم اعمس٠مًم٦م شمسٕم٦م وشمسٕمقنً ،مٙمـ نِمؽ ذم واطمد ذم اعم٤مئ٦م،
ومٞمتقرع ون٘مقل ٓ :أدري ،وىمد نؽمك أطمٞم٤م ًٟمً٤م آضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م سمرأنف ،ومٞم٘مقل ٓ :أدري.
ىم٤مل ًمف رضمؾ نق ًُم٤م :أشمٞمتؽ ُمـ إٟمدًمس ،وشم٘مقل ٓ أدري؟! ومامذا أرضمع وأىمقل اًمٜم٤مس؟! ىم٤مل :ارضمع وىمؾ هلؿ:
ُم٤مًمؽ ضم٤مهؾ ٓ أدري! ومٚمؿ شمٙمـ اًمدٟمٞم٤م مهفً ،مٙمـ اًمذي مهف اًمدٟمٞم٤م ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م أن أن أصٕم٥م رء أن ن٘م٤مل ًمٚمٜم٤مس :إن
ومال ًٟمً٤م ٓ ندريً ،مٙمـ يمقٟمف نتٙمٚمؿ ذم دنـ اهلل سمٖمػم اًمدًمٞمؾ ،هذا هلم قمٜمده ،ومٝمذا هق اًمٗمرق سمهلم أههؾ اًمهدٟمٞم٤م وأههؾ
أظمرة.

( ) 801اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق إؾمح٤مق ،إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمدث اًمبٍمة مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ إزدي،
ُمقٓهؿ اًمبٍمي ،اعم٤مًمٙمل ،ىم٤ميض سمٖمداد ،وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م شمسع وشمسٕملم وُمئ٦م ،وشمقذم ومج٠مة ذم ؿمٝمر ذي احلج٦م ،ؾمٜم٦م اصمٜمتلم
وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 339 /13شمرمج٦م  ،)157واًمدنب٤مج ُْاعم ْذ َه٥م ( )282 /1حت٘مٞمؼ :د /حمٛمد أسمق اًمٜمقر.
( )802حمٛمد سمـ قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ زند سمـ أيب زند ،اًم٘مرر ،إُمقي ،أسمق صم٤مسم٧م اعمدينُ ،مقمم قمثامن سمـ قمٗم٤من .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (46 /26
شمرمج٦م .)5436
( ) 803قمبد اهلل سمـ وه٥م سمـ ُمسٚمؿ اًم٘مرر اًمٗمٝمري ،أسمق حمٛمد اعمٍمي اًمٗم٘مٞمفُ ،مقمم نزند سمـ زُم٤مٟم٦م ُمقمم نزند سمـ أٟمٞمس أيب قمبد اًمرمحـ اًمٗمٝمري.
وًمد ؾمٜم٦م مخس وقمنمنـ وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 277 /16شمرمج٦م .)3645
( )804اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أيب سمٙمر اًمّمدنؼ قمبد اهلل سمـ أيب ىمح٤موم٦م ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة احل٤مومظ احلج٦م ،قم٤ممل
وىمتف سم٤معمدنٜم٦م ُمع ؾم٤ممل وقم ٙمرُم٦م ،أسمق حمٛمد وأسمق قمبداًمرمحـ اًم٘مرر اًمتٞمٛمل اًمبٙمري اعمدين .ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :أُمف أم وًمد ن٘م٤مل هل٤م :ؾمقدة ،ويم٤من
صم٘م٦م ،قم٤معم٤م ،رومٞمٕم٤م ،وم٘مٞمٝم٤م ،إُم٤مُم٤م ،ورقم٤م ،يمثػم احلدن٨مُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 427 /23شمرمج٦م  ،)4819وؾمػم أقمالم
اًمٜمبالء ( 53 /5شمرمج٦م .)18
( )805أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ ( ،)662اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (ُ )833مـ ـمرنؼ اسمـ وه٥م سمف.

إبطال الحيل
محَدُُ ْسم ُـ َطمٜمْ َب ٍ
هؾَ ،ىم َ
( َطمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق ُحم َ َّٛم ٍد إِ ْؾم َام ِقم ُٞمؾ ْسم ُـ َقم ِ ٍّكم ْ
ه٤مل:
اخلُ َٓمبِ ُّل َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ا ًْم ُٙمُدََ ْن ِٛم ُّل َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ات َو َسم ٍ
اًمّم َٕم ِ
هرَٓ ،
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗم َٞم٤م ُن ْسم ُـ ُقم َٞم ْٞمٜمَ َ٦م َ ،ىم َ٤ملَ :يمَ٤م َن َّ
٤مبَ ،ىم َ٤ملُ :ز َّسم٤م ُء َذ ُ
اًمِم ْٕمبِ ُّل إِ َذا ُذيم َر قمٜمْْدََ ُه اعمُْ ْٚمتََبِ ُس ُم َـ اعمَْ َس٤مئ ِؾ ِّ
ِ
َشمٜمْ َ٘م٤م ُد َوَٓ َشمٜمْ َْس ُ
٤مب ُحم َ َّٛم ٍد َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿْ َٕ -قم َْم َٚم ْ٧م ِهبِ ْؿ) .
٤مقًَ ،م ْق ُؾمئ َؾ َقمٜمْ َٝم٤م َأ ْص َح ُ
( )807

( )806

( )808

( )809

هذا َُمثَ ٌؾ قمٜمد اًمٕمرب ،ونٓمٚمؼ ًمٚمداهٞم٦م اًمّمٕم٥م ،ن٘مقًمهقن :ذسمه٤مء ذات وسمهر ٓ ،شمٜم٘مه٤مد وٓ شمٜمسه٤مق ،صمهؿ ن٘مهقل
اًمِمٕمبلً :مق ؾمئؾ قمٜمٝم٤م أصح٤مب حمٛمد ٕقمْمٚم٧م هبؿ ،أي :هذه ُمـ اعمس٤مئؾ اًمّمهٕم٤مب ،أو اعمسه٤مئؾ اعمِمهتبٝم٦م ،ومهال
نتٙمٚمٛمقن ومٞمٝم٤م.
( َىم َ٤مل َأ ُسمق ا ًْم َٕمبَّ ِ
اًمِم ْٕمبِ ِّلَ ،ىم َ٤ملَ :و َطمدََّّ َصمٜمِ ِٞمف َقم ِ ُّكم ْسم ُـ اعمَْ ِدنٜمِ ِّل َ ،ىم َ
٤مس ا ًْم ُٙمُدََ ْن ِٛم ُّلَ :أ ْٟمبَ َ٠مٟمِ ِٞمف َقم ِـ َّ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾمه ْٗمٞمَ٤م ُن ْسمه ُـ
محَدََ َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق إَ َطم َق ِ
ؼم َُم َ٦م َقم ِـ َّ
ص َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م
اًمِم ْٕمبِ ِّلَ ،و َطمدََّّ َصمٜمِل َأ ُسمق َص٤مًمِ ٍح ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
ُقمٞمَٞمْٜمَ َ٦م َقم ِـ ا ْسم ِـ ُؿم ْ ُ
( )810

( )811

( )812

( ) 806إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك ،أسمق حمٛمد اخلٓمبل ،اًمبٖمدادي ،اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،اخلٓمٞم٥م ،إدن٥م ،اعمحدث ،إظمب٤مري ،اعم١مرخ.
اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 304 /7شمرمج٦م  ،)3300وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 522 /15شمرمج٦م .)300
( ) 807حمٛمد سمـ نقٟمس سمـ ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبٞمد سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يمدنؿ ،اًم٘مرر ،اًمسٚمٛمل ،اًمٙمدنٛمل ،أسمق اًمٕمب٤مس اًمبٍمي .وًمد ؾمٜم٦م صمالث
وصمامٟملم وُمئ٦م ،وُم٤مت ذم مج٤مدي أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 66 /27شمرمج٦م  ،)5721وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 302 /13شمرمج٦م .)139
( ) 808ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م سمـ أيب قمٛمران ُمٞمٛمقن ،أسمق حمٛمد اهلالزم ،اًمٙمقذم ،صمؿ اعمٙمل ،اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،طم٤مومظ اًمٕمٍم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،ـمٚم٥م احلدن٨م
وهق طمدث ،سمؾ همالم ،وًم٘مل اًمٙمب٤مر ،ومحؾ قمٜمٝمؿ قمٚمام مج٤م ،وأشم٘مـ ،وضمقد ،ومجع ،وصٜمػ ،وقمٛمر دهرا ،وازدطمؿ اخلٚمؼ قمٚمٞمف ،واٟمتٝمك إًمٞمف
سم٤محلج ِ
قن
قمٚمق اإلؾمٜم٤مد ،ورطمؾ إًمٞمف ُمـ اًمبالد ،وأحلؼ إطمٗم٤مد سم٤مٕضمدادُ .مقًمده سم٤مًمٙمقوم٦م ،ذم ؾمٜم٦م ؾمبع وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ْ َ ُ
ضمبؾ سم٠مقمغم ُمٙم٦م .-اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 177 /11شمرمج٦م  ،)2413وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 454 /8شمرمج٦م .)120( )809أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (ُ )319/4مـ ـمرنؼ أمحد سمـ طمٜمبؾ سمف.
أظمرضمف اًمٗمسقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مرنخ ( ،)314/2اًمبٞمٝم٘مل ذم اعمدظمؾ ( ،) 656اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرنخ دُمِمؼ (368/25شمرمج٦م ُ )3047مـ ـمرق
قمـ ؾمٗمٞم٤من سمٜمحقه.
( ) 810قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ ٟمجٞمح اًمسٕمدي ،أسمق احلسـ اسمـ ا عمدنٜمل اًمبٍميُ ،مقمم قمروة سمـ قمٓمٞم٦م اًمسٕمدي .اإلُم٤مم اعمؼمز ذم هذا
اًمِم٠من ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمقاؾمٕم٦م واعمٕمروم٦م اًمب٤مهرةُ .م٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل (– 5 /21رىمؿ ،)4096
وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 41 /11شمرمج٦م .)22
( )811حمٛمد سمـ أمحد سمـ صم٤مسم٧م سمـ سمٞم٤من ،أسمق ص٤مًمح اًمٕمٙمؼمي .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 110 /2شمرمج٦م .)80
( ) 812ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمؿ احلٜمٗمل ُمقٓهؿ أسمق إطمقص اًمٙمقذم .اإلُم٤مم اًمث٘م٦م احل٤مومظ .ىم٤مل أسمق زرقم٦م واًمٜمس٤مئل :صم٘م٦مُ .م٤مت ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 282 /12شمرمج٦م  ،)2655وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 281 /8شمرمج٦م .)74

إبطال الحيل
ات وسم ٍرَ ،أ ْقمٞم ِ
ِ ٍ
ِ
ْ ِ
ؼم َُم َ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :يمَ٤م َن َّ
٧م
َ
اًمِم ْٕمبِ ُّل إِ َذا ُؾمئ َؾ َقم ْـ ُُم ْٕمْم َٚم٦م َىم َ٤ملَ :ز َّسم٤م ُء َذ ُ َ َ
احل َٛم ْٞمد ُّي َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُؾم ْٗم َٞم٤م ُن َقم ِـ ا ْسم ِـ ُؿم ْ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
٤مب رؾم ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿْ َٕ -قم َْم َٚم ْ٧م ِهبِ ْؿ .
اًمس٤مئ َؼ َوا ًْم َ٘م٤مئدََ ًَ ،م ْق ُأ ًْم٘م َٞم ْ٧م َقم َغم َأ ْص َح ِ َ ُ
َّ
( )813

()814

اًمِمٕمبِل ،وهق َأطمدُُ ُقم َٚمام ِء ه ِذ ِه إُُم ِ٦م ُِمهـ اًم َّٓمب َ٘م ِ
ه٦م ا ًْم ُٕم ْٚمٞمَه٤مُِ ،مه ْـ َشمَه٤مسمِ ِٕمل
ىم٤مل أسمق قمبد اهللَ :ه َذا َ -ر ِ َ
َ َ
َ َ
مح َؽ اهللَُ -ىم ْق ُل َّ ْ ِّ َ ُ َ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مب اعمَْ َس ِ٤مئ ِؾ سمِ َٗم ِّم ِ
هر ُن
ٞمؾ اًمٜمََّّ٤م َىم٦م ا ًَّمذي َمل ْ ُن َر ْضَ ،و َمل ْ ُن ْر َيم ْ
اًمّم َح٤م َسم٦مُ ،ن َِم ِّب ُف ص َٕم َ
َّ
حي َ
َ٥مَ ،وم ُٝم َق سمِ َق َسم ِره َوسمِ َز َهمَبِف َٓ َنتْ َب ُع َىم٤مئهدََ ُه َو َ ْ
َقم َغم ؾم ِ٤مئ ِ٘م ِف ،و َىمق ًُمفْ َٕ( :قم َْم َٚم ْ٧م ِهبِؿ)َ ،ؿمبٝمٝم٤م سمِ٤مًمدََّّ ِاء ا ًْمٕم َْم ِ ِ
قضم ُدُ ًَم ُف َد َوا ٌءَ ،وَٓ ُن ْر ُضمك ُِمٜمْ ُف ِؿم َٗم٤م ٌء.
٤مل ا ًَّمذي َٓ ُن َ
ُ
َّ َ َ
َ ْ ُ
ْ
َ
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمْبَ ٍؾَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمِل َأ ِيبَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م
محَدََ ا ًْمبَ َّز ُار َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ َأ ْ َ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َقم ِ ٍّكم ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ْ َ
ِ
ِ
مح ِـ َقم ْـ ُؾم ْٗمٞمَ٤م َن َقم ِـ إَ ْقم َٛم ِ
َّ٤مس ِذم ُيم ُِّؾ َُمه٤م َن ْسهتََٗمتُُق َٟم ُف
اًمر ْ َ
ش َ ،قم ْـ َأ ِيب َوائ ٍؾ َ ،قم ْـ َقمبْد اهللِ َىم َ٤ملَُ :م ْـ َأ ْومتََك اًمٜمَّ َ
َقمبْدُُ َّ
( )815

( )816

( )817

َوم ُٝم َق َجم ْٜمُُق ٌن).
اًم٘م٤مئؾ هق قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ،وقمبد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ ىم٤مل :طمدصمٜمل أيب ىم٤مل :طمدصمٜم٤م قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي،
قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،قمـ إقمٛمش ،قمـ أيب وائؾ ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم٦م ،ويمٚمٝمؿ أئٛم٦م ،قمـ قمبهد اهلل سمهـ ُمسهٕمقد ،وههذا
اًمسٜمد يم٤مًمِمٛمس ومٙمٚمٝمؿ أئٛم٦م ،ىم٤ملَُ :مـ أومتك اًمٜم٤مس ذم يمؾ ُم٤م نستٗمتقٟمف ومٝمق جمٜمقن ،ذيمرٟم٤م اًمسب٥م ،وأن ؾمٞمنمهح
اًمِمٞمخ.

( )813قمب د اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمسك سمـ قمبٞمد اهلل سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ قمبد اهلل سمـ محٞمد اسمـ زهػم سمـ احل٤مرث سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزىُ .م٤مت ُم٤مت سمٛمٙم٦م
ؾمٜم٦م شمسع قمنمة وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 512 /14شمرمج٦م  ،)3270وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 616 /10شمرمج٦م .)212
( )814اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.
( )815حمٛمد سمـ أمح د سمـ احلسـ سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمبد اهلل أسمق قمكم اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمّمقاف .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي :يم٤من صم٘م٦م ُم٠مُمقٟم٤م ُمـ
أهؾ اًمتحرزُ ،م٤م رأن٧م ُمثٚمف ذم اًمتحرز .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 115 /2شمرمج٦م .)90
( ) 816ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إؾمدي اًمٙم٤مهكم ُمقٓهؿ ،أسمق حمٛمد اًمٙمقذم إقمٛمش .اإلُم٤م م ؿمٞمخ اعم٘مرئلم واعمحدصملم .ىم٤مل نقُم٤مً :مقٓ اًم٘مرآن ،وهذا
اًمٕمٚمؿ قمٜمديً :مٙمٜم٧م ُمـ سم٘م٤مزم اًمٙمقوم٦م .ىم٤مل اًمذهبلً :مف ىمراءة ؿم٤مذة ًمٞمس ـمرن٘مٝم٤م سم٤معمِمٝمقر .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمبع وأرسمٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م
اًمٙمامل ( 76 /12شمرمج٦م  ،)2570وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 226 /6شمرمج٦م .)110
( )817ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛم ٦م اإلُم٤مم اًمٙمبػم ؿمٞمخ اًمٙمقوم٦م ،أسمق وائؾ إؾمدي أؾمد ظمزنٛم٦م اًمٙمقذم ،خمام ،أدرك اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وُم٤م
رآه ،ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمدنـُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 548 /12شمرمج٦م  ،)2767وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (161 /4
شمرمج٦م .)59

إبطال الحيل
(طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأسمق ا ًْم َ٘م ِ
٤مؾم ِؿ َقم ْبدُُ اهللِ ْسم ُـ ُحم َ َّٛم ِد ْسم ِـ َقم ْب ِد ا ًْم َٕم ِز ِنز ا ًْم َب َٖم َِق ُّيَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َظم ْٞمثَ َٛم َ٦م َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ُحم َ َّٛمدُُ سمه ُـ
ُ
َ
ٍ ِ
ِ
ِ ٍ
٤مز ٍم َأ ُسمق ُُم َٕم ِ
َظم ِ
٤مو َن َ٦م َّ ِ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -ىم َ
ه٤ملَ :واهللِ
اًما ُنر َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م إَ ْقم َٛم ُش َقم ْـ َؿم٘مٞمؼ َقم ْـ َقم ْبد اهللِ ْسم ِـ َُم ْس ُٕمقد َ -ر َ
ِ
ِ
َّ٤مس ِذم ُيم ُِّؾ َُم٤م َن ْس َ٠م ًُمق َٟم ُف عمَ ْجٜمُُقن .
إِ َّن ا ًَّمذي ُن ْٗمتل اًمٜمَّ َ
( )818

( )819

( )820

ِ
احل ِد َ
ن٨م ُِمٜمْ َْؽ َىم ْب َؾ ا ًْم َٞم ْق ِم َُم٤م ُيمٜمْ ُْ٧م ُأ ْومتِل ِذم َيمَثِ ٍػم ِمم َّ٤م َأ ْومتِ ِٞمف.
احل َٙم َُؿًَ :م ْق َؾمٛم ْٕم ُ٧م َه َذا ْ َ
َىم َ٤مل إَ ْقم َٛم ُشَ :ىم َ٤مل ِ َزم ْ َ
احلٙمؿ سمـ قمتٞمب٦م ُمٗمتل أهؾ اًمٙمقوم٦م ،ن٘مقل ًمألقمٛمش ،ن٘مقلً :مق ؾمٛمٕم٧م هذا احلدن٨م ُمٜمهؽ قمهـ قمبهد اهلل سمهـ
ُمسٕمقد ىمبؾ اًمٞمقمً ،متقىمٗم٧م قمـ يمثػم ُمـ اًمٗمت٤موىٕ :ن اسمـ ُمسٕمقد حيٚمػ أن اًمذي نٗمتهل اًمٜمه٤مس ذم يمهؾ رء إٟمهف
جمٜمقنٟٕ :مف ىمٓم ًٕم٤م ًمٞمس قمٜمده قمٚمؿ ذم يمؾ رء.
وعم٤م ىمٞمؾ ًمبٕمض اًمٜم٤مس :قمٜمد َُمـ يمؾ اًمٕمٚمؿ؟ ىم٤مل :قمٜمد يمؾ اًمٜم٤مس ،وم٤مًمٕمٚمؿ ُمبثقث ،ومال نقضمد واطمد قمٜمده اًمٕمٚمؿ
يمٚمف ،وم٤مًمذي نٗمتل ذم يمؾ رء ،ومٝمذا جمٜمقنٟٕ :مف ظم٤مـمر سمٜمٗمسف.
ِ
ِ
ِ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َؿم ْٞم َب َ٦م َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ ِ
ض ِار
٤مين َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َويمٞم ٌعَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م ْ َ
َ
احل َس ُـ ْسم ُـ َص٤مًم ٍح َ ،قم ْـ َ
احل َّس ُّ
ِ
سم ِـ ُمر َة َ ،قمـ ؾم ِٕم ِ
ٞمد ْسم ِـ ُضم َب ْ ٍػم َ ،قم ِـ ا ْسم ِـ َقم َّب ٍ
ْهقى َن ْٕم َٛمهك ومِٞم َٝمه٤مَ ،وم٢مِ ْصم ُٛم َٝمه٤م
يض اهللُ َقمٜمْ ُٝم َامَ -ىم َ٤ملَُ :م ْـ َأ ْومتََهك َومتْ َ
ْ َ
ْ ُ َّ
٤مس َ -ر َ
َقم َٚم ْٞم ِف) .
( )821

()824

( )822

( )823

( )825

( )826

( )818زهػم سمـ طمرب سمـ ؿمداد احلرر اًمٜمس٤مئل ،صمؿ اًمبٖمدادي احل٤مومظ احلج٦م ،أطمد أقمالم احلدن٨مُ ،مقمم سمٜمل احلرنش سمـ يمٕم٥م سمـ قم٤مُمر سمـ
صٕمّمٕم٦م ،ويم٤من اؾمؿ ضمده أؿمت٤مل ،ومٕمرب ،وىمٞمؾ :ؿمدادٟ .مزل سمٖمداد سمٕمد أن أيمثر اًمتٓمقاف ذم اًمٕمٚمؿ ،ومجع وصٜمػ ،وسمرع ذم هذا اًمِم٠من،
هق واسمٜمف وطمٗمٞمده حمٛمد سمـ أمحد .وىمؾ أن اشمٗمؼ هذا ًمثالصم٦م قمغم ٟمسؼ .وًمد أسمق ظمٞمثٛم٦م ؾمٜم٦م ؾمتلم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم،
وهق اسمـ أرسمع وؾمبٕملم ؾمٜم٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 402 /9شمرمج٦م  ،)2010وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 489 /11شمرمج٦م .)130
( ) 819أسمق ُمٕم٤مون٦م حمٛمد سمـ ظم٤مزم ُمقمم سمٜمل ؾمٕمد ،سمـ زند ُمٜم٤مة ،سمـ متٞمؿ ،اإلُم٤مم احل٤م ومظ احلج٦م ،أسمق ُمٕم٤مون٦م اًمسٕمدي اًمٙمقذم اًمانر ،أطمد
إقمالم .قمٛمل وهق اسمـ أرسمٕم٦م ؾمٜملم .وًمد ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 123 /25شمرمج٦م
 ،)5173وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 73 /9شمرمج٦م .)20
( )820أظمرضمف اًمبٖمقي ذم اجلٕمدن٤مت (ُ )320مـ ـمرن٘مف قمـ أيب ظمٞمثٛم٦م سمف .أظمرضمف أسمق ظمٞمثٛم٦م ُمـ ـمرن٘مف ذم اًمٕمٚمؿ (ُ )10مـ ـمرن٘مف سمف.
( ) 821قمبد اًمٕمزنز سمـ ضمٕمٗمر سمـ سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ أسمق ؿمٞمب٦م .نٕمرف سم٤مسمـ اخلقارزُمل ،وهق أظمق أيب احلسلم حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر .شمقذم ذم مج٤مدى
أظمرة ؾمٜم٦م ؾم٧م وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :شم٤مرنخ سمٖمداد ( 223 /12شمرمج٦م .)5569
( ) 822حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمبخؽمي احلس٤مين ،أسمق قمبد اهلل اًمقاؾمٓمل اًمانر .ؾمٙمـ سمٖمداد ،ويم٤من ظمػما ُمرضٞم٤م صدوىم٤مُ .م٤مت ؾمٜم٦م صمامن
ومخسلم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 471 /24شمرمج٦م .)5061

إبطال الحيل
ومال ن٘مقل :أٟم٤م اضمتٝمدت وزم أضمر ،وإذا أصب٧م زم أضمران ،هذا ومٞمٛمـ اضمتٝمد ذم اعمس٤مئؾ آضمتٝم٤مدن٦م اًمتهل ًمهٞمس
ومٞمٝم٤م ٟمص ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م إصمر وٓ إمج٤مع ،وهق ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد ،واشم٘مك اهلل ،وسمذل يمؾ إؾمب٤مب ،ومٝمذا نؼمأ.
وإذا أومتك ومتقى نٕمٛمك ومٞمٝم٤م وًمٞمس قمٜمده ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ ،سمؾ خيبط ظمبط قمِمقاء ،صمؿ ن٘مقل :أٟم٤م جمتٝمدٟ ،م٘مهقل :إصمٛمٝمه٤م
قمٚمٞمف ،وٓ نسٚمؿ ُمٜمٝم٤مٟٕ :مف شمٙمٚمؿ ذم دنـ اهلل سمٖمػم احلؼ.
ً
ؿمهٞمخ٤م أو
ويمذًمؽ اًمس٤مئؾ ،إذا يم٤من اًمس٤مئؾ خيت٤مر ُمـ اعمٗمتلم َُمـ نقاومؼ هقاه ،صمؿ ن٘مقل :اضمٕمؾ سمٞمٜمؽ وسملم اًمٜم٤مر
قم٤معمً٤م ،ومٝمذا ٓ نسٚمؿ إـمال ًىم٤م ،سمؾ قمٚمٞمف أن خيت٤مر أورقمٝمؿ وأشم٘م٤مهؿ وأدنٜمٝمؿ ًمٞمس٠مًمف ،قمٜمد ذًمهؽ نهؼمأ :وًمهذًمؽ ن٘مهقل
ومٛمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده آًم٦م آضمتٝم٤مد وم٢مٟمف نٜمٔمهر ذم إدًمه٦م ،و َُمهـ يمه٤من ُمهـ قمهقام
اًمِم٤مـمبل  :يمؾ أُم٦م حمٛمد جمتٝمدونَ ،
( )827

اعمسٚمٛملم وم٢مٟمف نٜمٔمر ذم اعمٗمتلم وخيت٤مر ُمٜمٝمؿ.
وم٤مًمٕمقام اضمتٝم٤مدهؿ ذم اظمتٞم٤مر اعمٗمتلم ،وـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء اضمتٝم٤مدهؿ ذم اًمٜمٔمر ذم إدًم٦م ،ومٙمام أن اًمذي خيته٤مر
اًمدًمٞمؾ إضٕمػ ونؽمك اًمدًمٞمؾ إىمقى ٓ شمؼمأ ذُمتف ون٠مصمؿ ،ومٙمذًمؽ اًمذي خيت٤مر اعمٗمتهل إضهٕمػ ذم دنٜمهف ،أو ذم
ورقمف ،أو ذم شم٘مقاه ،أو ذم قمٚمٛمف ،نؽمك إىمقى ،ونس٠مل إضٕمػ ،هذا ُمثؾ هذا مت٤م ًُم٤م.
ًمٙمـ إذا ؾم٠مل يمؾ َُمـ ه٥م وندب ،ون٘مقل :أٟم٤م ؾم٠مًم٧م اًمِمٞمخ ومهالن ،ومٝمهذا ٓ شمهؼمأ ذُمتهف ،ظم٤مصه٦م ذم اعمسه٤مئؾ
اعمِمتبٝم٦م ،طمتك ن٘مقل إذا ؾم٠مًمف رب اًمٕم٤معملم :عم٤مذا ومٕمٚم٧م ذم هذه اعمس٠مًم٦م؟ ن٘مقل :ن٤م رب أٟم٤م ؾم٠مًم٧م وأٟم٧م شمٕمرف ٟمٞمتل،

( ) 823احلسـ سمـ ص٤مًمح سمـ ص٤مًمح سمـ طمل ،واؾمؿ طمل طمٞم٤من سمـ ؿمٗمل سمـ هٜمل سمـ راومع .اإلُم٤مم اًمٙمبػم ،أطمد إقمالم ،أسمق قمبد اهلل اهلٛمداين
اًمثقري اًمٙمقذم ،اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مسمد ،أظمق اإلُم٤مم قمكم سمـ ص٤مًمح .صم٘م٦م ُمت٘مـً ،مقٓ شمٚمبسف سم٤مًمبدقم٦م .وًمد ؾمٜم٦م ُمئ٦م ،وُم٤مت ؾمٜم٦م شمسع وؾمتلم وُمئ٦م.
اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 177 /6شمرمج٦م  ،)1238وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 361 /7شمرمج٦م .)134
( )824ضار سمـ ُمرة اًمٙم قذم ،أسمق ؾمٜم٤من اًمِمٞمب٤مين إيمؼم .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ :صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمفُ .م٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 306 /13شمرمج٦م .)2933
( ) 825ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم سمـ هِم٤مم ،اإلُم٤مم احل٤مومظ اعم٘مرئ اعمٗم؛ اًمِمٝمٞمد ،أسمق حمٛمد ،ون٘م٤مل :أسمق قمبد اهلل إؾمدي اًمقاًمبلُ ،مقٓهؿ اًمٙمقذم ،أطمد
إقمالم .روى قمـ اسمـ قمب٤مس وم٠ميمثر وضمقد .ويم٤من ُمـ يمب٤مر اًمٕمٚمامء .ىمرأ اًم٘مرآن قمغم اسمـ قمب٤مس .ىمرأ قمٚمٞمف أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕمالء وـم٤مئٗم٦مُ .م٤مت
ؾمٜم٦م مخس وشمسٕملم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 358 /10شمرمج٦م  ،)2245وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 321 /4شمرمج٦م .)116
( )826أظمرضمف اًمدراُمل ( ،)160اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف (ُ )859مـ ـمرنؼ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم سمف.
( ) 827أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمِم٤مـمبل .اإلُم٤مم إصقزم ،اًمٚمٖمقي ،اًمٜمحقي اًمب٤مرع .أًمػ "آقمتّم٤مم"،
و"اعمقاوم٘م٤مت" ،و"اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م" .شمقذم ؾمٜم٦م شمسٕملم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم (.)75 /1

إبطال الحيل
ؾم٠مًم٧م أورع أهؾ زُم٤مين وأشم٘م٤مهؿ وأقمٚمٛمٝمؿ ،وهذا ىمدر اؾمتٓم٤مقمتل ،قمٜمد ذًمؽ نتح٘مؼ ومٞمف ىمقل اهللَ ﴿ :ومه٤م َّشم ُ٘مقا اهللََّ َُمه٤م
اؾمتَ َٓم ْٕمتُ ُْؿ﴾ .
ْ
( )828

ِ
ِ
ٍ ِ
َّ٤مس ِذم ُيم ُِّؾ
حي ِٚم ُ
( َىم َ٤مل َأ ُسمق َقمبْ ِد اهللِ َ -ر ِ َ
ػ سمِ٤مهللِ َأ َّن ا ًَّمذي ُن ْٗمتل اًمٜمَّ َ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفْ َ -
مح ُف اهللَُ :وم َٝم َذا َقمبْدُُ اهللِ ْسم ُـ َُم ْس ُٕمقد َ -ر َ
لمَّٟ َٕ :م َ
َّؽ َٓ َشم َٙم ُ٤مد َشم ْٚم َ٘مك
ػ َطم٤مًمِ ٌ
َُم٤م َن ْس َ٠م ًُمق َٟم ُف َجم ْٜمُُق ٌنَ ،و ًَم ْق َطم َٚم َ
لم ِذم َز َُم٤مٟمِٜمََ٤م َه َذا َجم َ٤مٟمِ ُ
ؼمَ ،أ ْو َىم َ٤مل ًَم َّمدََ َق ،إِ َّن َأ ْيمثَ َر اعمُْ ْٗمتِ َ
ػ ًَم َ َّ
ُمس ُ١موًٓ َقمـ ُمس َ٠م ًَم ٍ٦م ُمتَ َٚمٕمثِام ِذم ضمق ِاهب٤م ،وَٓ ُمتَ ِ
َقىم ًٗم٤م َقمٜمْ َٝم٤مَ ،وَٓ َظم ِ٤مئ ًٗم٤م هللََِِّ ،وَٓ ُُم َر ِاىم ًب٤م ًَم ُف َأ ْن َن ُ٘م َ
قل ًَم ُفُِ :م ْـ َأ ْن َـ؟ ُىم ْٚم َ٧مَ :سم ْؾ
َ َ َ َ ُ
ْ َ ْ ُ ْ ً
َ ْ
ِ ِ
ٍ
ِ
ػ سمِ َ٠م َّن ِقمٜمْْدََ ُه ُِم ْـ ُيم ُِّؾ ِض ٍ
هٞمؼ
قص َ
خي ُ
ََ
ابُ ،ن ِرندُُ َأ ْن ُن َ
جي َز ُع َأ ْن ُن َ٘م َ٤ملُ :ؾمئ َؾ ُومالَ ٌن َقم ْـ َُم ْس َ٠م ًَم٦م َوم َٚم ْؿ َن ُٙم ْـ قمٜمْْدََ ُه ومٞم َٝم٤م َضم َق ٌ
َ٤مف َو َ ْ
هز َقمهـ ِقمالَ َِضم ِ
خيْهبِ ُط
هف إَـمِ َّبه٤م ُءْ َ ،
خمََ ْ َر ًضم٤مَ ،و ِذم ُيم ُِّؾ ُُمٜمْ َٖم َِٚم ٍؼ ُُمتَ َٗم َّج ًراُ ،ن ْٗمتِل ومِ َٞمام َقم ِٞم َل َقمٜمْ ُف َأ ْه ُؾ ا ًْم َٗمتْ َْقىَ ،و ُن َٕم٤مًمِ ُ٩م َُمه٤م َقم َج َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هق
اًمس ْٝم َق َةَُ َٓ ،ن َٗم ِّٙم ُِّر ِذم َقم ِ٤مىم َب ٍ٦مَ ،وَٓ َن ْٕم ِر ُ
اًمس٤مئ ُٚمق َن َو َطم٤م َىم ْ٧م ِسمف ا ًْم َٖمَ٤مؿمه َٞم ُ٦مَ ،و ًَم ْ
ا ًْم َٕم ِْم َق َةََ ،و َن ْر َيم ُ
ف ا ًْم َٕم٤موم َٞم َ٦م إِ َذا َأ ْيمثَ َر َقم َٚم ْٞمف َّ
َ٥م َّ

َيمَ٤م َن ًمِ ُٙم ُِّؾ طم٤مًمِ ٍ
ػ خمََ ْ ُر ٌج َقم ْـ َن ِٛمٞمٜمِ ِفَ ،وًمِ ُٙم ُِّؾ َقم ِٚم ٍ
ػَ ،وَٓ َو َضمبَ ْ٧م َقم َغم َأ َطم ٍد َيم َّٗم َ٤مر ٌةَ ،وَٓ
ٞمؾ َد َوا ٌء ُِم ْـ َؾم َ٘م ِٛم ِف عمَ٤م َطمٜمَ ََ٨م ْ
احلَ٤مًمِ ُ
َ
ِ
َـم ُٚم َ٘م ِ
اخلَ َّٓم ِ
ػ َن ُٙمُق ُن َذًمِ َؽ َيم ََذًمِ َؽَ ،و ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ
يض اهللُ
٤مت َقم ِٚم ٌٞمؾ إِ َذا ُه َق ُن َٕم٤مًمِ ُ٩مَ ،و َيمٞمْ َ
٧م ا ُْم َر َأ ٌة ُِم ْـ َز ْو ِضم َٝم٤مَ ،وَٓ َُم َ
٤مب َ -ر َ
ِ
ػ طم٤مٟمِ ٌ٨م َأو َٟم ِ
ِ ٍ
احل ِٚم ُ ِ
اخلَ َّٓم ِ
َقمٜمْ ُفَ -ن ُ٘م ُ
٤مش ُقم َٛم ُر ْسم ُـ ْ
َ٤مد ٌمًَ ،م ْق َقم َ
يض اهللُ َقمٜمْْه ُف-
ْ
ػ طمٜمْ ٌْ٨م َأ ْو َُمٜمْْدََ َُم ٌ٦م ُ ،يم ُُّؾ َطم٤مًم َ
قلَ ْ :
ه٤مب َ -ر َ
( )829

َف َذًمِ َؽ ،وعمَ٤م ر َأى ُمٕمٝمؿ طم٤مٟمِثً٤م وَٓ َٟم ِ
خالَ ِ
٤منًَ :مر َأى إَُمر ِقمٜمْْدََ هؿ سمِ ِ
اًمزُم ِ
َ٤مد ًُم٤م).
َطمتََّّك ُن َٕم ِ٤من َـ اعمُْ ْٗمتِ َ
َ
َ َ ََُ ْ َ
ُ ْ
َْ
َ
لم ِذم َه َذا َّ َ

هذا يمالم صحٞمحً ،مق يم٤مٟم٧م احلٞمؾ دمقز ،عم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك يمٗم٤مرات ذم اًمٞمٛملم ،ومٙمٚمام حتٚمػ نٛمٞمٜمًً٤م ؾمٞمجدون ًمهؽ
خمرضم٤م ،وم٤مًمدنـ يمٚمف نذه٥م ،وقمٛمر ن٘مقل ٓ :أطمد حيٚمػ إٓ
خمرضم٤م ،ومٚمق طمٚمٗم٧م سم٤مًمٓمالق أو ـمٚم٘م٧م ومسٞمجدون ًمؽ
ً
ً
خمرضم٤م!
ؾمٞمحٜم٨م أو نٜمدم ،وقمٜمد ه١مٓء اعمٗمتلم ؾمٞمجدون ًمف
ً
ومٞم٘مقل :إن ه١مٓء ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م ٓ -نرندون أن ن٘م٤مل قمٜمٝمؿ :إهنؿ ٓ نهدرون ،سمهؾ نرنهدون أن
خمرضم٤م ،ومٝمق ٓ نٕمرف اًمٕم٤مومٞم٦م ..إمم آظمر ُم٤م ىم٤مل.
ن٘م٤مل :إن قمٜمدهؿ ُمـ يمؾ ضٞمؼ
ً
هذا ذم زُم٤مٟمف ،ذم اًم٘مرن اًمراسمع ،وإُمر نزداد ؾمق ًءا ُمٜمذ ذًمؽ اًمزُم٤من إمم زُم٤مٟمٜم٤م ،ومام ن٠ميت زُم٤من إٓ واًمذي سمٕمهده
ذ ُمٜمف ،ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد ٓ :أىمقل قم٤مم أظمّم٥م ُمـ قم٤مم ،وٓ أُمػم ظمػم ُمـ أُمػم ،وًمٙمـ قمٚمامؤيمهؿ نهذهبقن -أههؾ

( )828اًمتٖم٤مسمـ.16 :
( )829أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ( )19625قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمٜمحقه ُمقىمقوم٤م.
ضٕمٞمػ :أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف :يمت٤مب اًمٙمٗم٤مرات ،سم٤مب اًمٞمٛملم طمٜم٨م أو ٟمدم (ُ ،) 2103مـ طمدن٨م اسمـ قمٛمر ُمرومققم٤م سمٜمحقه ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ
اسمـ ُم٤مضم٦م :ضٕمٞمػ .

إبطال الحيل
إصمر -صمؿ خيٚمػ سمٕمدهؿ ىمقم ن٘مٞمسقن إُمقر سمآرائٝمؿ ،ومٞمٝمدم اإلؾمالم ونهثٚمؿ  ،ههذا ُمٕمٜمهكُ :مه٤م نه٠ميت زُمه٤من إٓ
( )830

سمٕمده ذ ُمٜمف .
( )831

وىم٤مل اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم -ذم طمدن٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو ذم اًمّمحٞمح ،ذم ُمسهٚمؿ وهمهػمه« :إِ َّن اهللَ َٓ
َنٜمْ ِْز ُع ا ًْم ِٕم ْٚم َؿ ا ْٟمْتِ َزا ًقم٤مَ ،و ًَم ِٙم ْـ سمِ َ٘م ْب ِ
ض ا ًْم ُٕم َٚم َام ِءش  ،اًمذنـ هؿ أهؾ أصم٤مر وأهؾ طمدن٨م ،واًمذنـ دنٜمٝمؿ وصمٞمؼ ،ونٛمِمقن
( )832

قمغم ٟمقر اهلل ،صمؿ ن٠ميت سمٕمدهؿ رؤوس ضمٝم٤مل نتخذهؿ اًمٜم٤مس ،وم ُٞمس٠مًمقن ومٞمٗمتقن سمٖمػم قمٚمؿ ،ومٞمْمٚمقن ونْمٚمقن ،هٙمذا
نذه٥م اًمٕمٚمؿ.
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق ُحم َٛم ٍد اًمس َّٙم َِّر ُّي َ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َن ْٕم َغم اًمس ِ
صهٛم ِٕم ُّل َ ،ىم َ
ه٤مضم ُّل َ ،ىم َ
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م
ه٤ملَ :طمهدََّّ َصمٜمََ٤م إَ َ
َّ
ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ
لم ِطمٜمْ ٌْ٨م َأ ْو َُمٜمْْدََ َُم ٌ٦م.
يض اهللُ َقمٜمْ ُف :ا ًْمٞمَ ِٛم ُ
ا ًْم ُٕم َٛمر ُّي َقم ْـ َأسمِٞمف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ُقم َٛم ُر َ -ر َ
( )833

( )836

()834

( )835

( )837

( )830أظمرضمف اًمدارُمل :ذم اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب شمٖمػم اًمزُم٤من وُم٤م حيدث ومٞمف (.)188
( ) 831أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمٜم٤مب اًمٗمتـ ،سم٤مب ٓ ن٠ميت زُم٤من إٓ اًمذي سمٕمده ذ ُمٜمف (.)7068
(ُ ) 832متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمبخ٤مري :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب يمٞمػ ن٘مبض اًمٕمٚمؿ (ُ ،) 100مسٚمؿ :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب رومع اًمٕمٚمؿ وىمبْمف وفمٝمقر اجلٝمؾ
(.)2637
( )833قمبٞمد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٞمسك ،أسمق حمٛمد اًمسٙمري .ىم٤مل اخلٓمٞم٥م :يم٤من صم٘م٦م .شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وقمنمنـ وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر:
شم٤مرنخ سمٖمداد ( 70 /12شمرمج٦م .)5452
( ) 834زيمرن٤م سمـ حيٞمك سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ سمحر سمـ قمدي قمبد اًمرمحـ سمـ أسمٞمض سمـ اًمدنٚمؿ سمـ سم٤مؾمؾ سمـ ضب٦م ،أسمق حيٞمك اًمسجل اًمْمبل اًمبٍمي
اًمِم٤مومٕمل .اإلُم٤مم اًمث ب٧م احل٤مومظ ،حمدث اًمبٍمة وؿمٞمخٝم٤م وُمٗمتٞمٝم٤م .شمقرم ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 197 /14شمرمج٦م
 ،)113وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 299 /3شمرمج٦م .)187
( ) 835اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ،طمج٦م إدبً ،مس٤من اًمٕمرب ،أسمق ؾمٕمٞمد قمبد اعمٚمؽ سمـ ىمرن٥م سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ قمكم سمـ أصٛمع سمـ ُمٔمٝمر سمـ قمبد
ؿمٛمس سمـ أقمٞم٤م ،سمـ ؾمٕمد سمـ قمبد سمـ همٜمؿ سمـ ىمتٞمب٦م سمـ ُمٕمـ سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أقمٍم سمـ ؾمٕمد سمـ ىمٞمس قمٞمالن ُمـ ُما سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ
قمدٟم٤من ،إصٛمٕمل اًمبٍمي ،اًمٚمٖمقي إظمب٤مري ،أطمد إقمالم .ن٘م٤مل :اؾمؿ أسمٞمف قم٤مصؿ ،وًم٘مبف ىمرن٥م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (/10
 175شمرمج٦م  ،)32سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ( 112 /2شمرمج٦م .)1573
( ) 836قمبد اًمرمحـ سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٕمٛمري أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمدين .ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿُ :مؽموك احلدن٨م.
شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 234 /17شمرمج٦م .)3875
( ) 837قمبد اهلل سمـ قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ قم٤مصؿ سم ـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر اًمٕمدوي أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٕمٛمري اعمدين .ىم٤مل اًمٜمس٤مئل :ضٕمٞمػ
احلدن٨م .شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى أو اصمٜمتلم وؾمبٕملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 327 /15شمرمج٦م .)3440

إبطال الحيل
ٞمد ُمـ آُمـ سمِ ِف وصهدََّّ َق ،و َشم ْٙم ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْهذ ِ
ن٥م َُمه ْـ
َ
َو ًَم َ٘مدْْ ُر ِو َي َقم ِـ اًمٜمََّّبِ ِّل َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ -مم َّ٤م َندُُ ُّل َقم َغم ص َّح٦م َشم َْقطم َ ْ َ َ َ َ
احلٜمْ ِ
قط ِْ
طم٤مو َل َأ ْن َحيتَ ََ٤مل ًمِس ُ٘م ِ
ْ٨م َواعمَْ ْخ َر ِج ُِم ْـ ِض ِٞمؼ إَ ْن َام ِن َو َطم َر ِضم َٝم٤م.
َ َ
ُ
ْ
وف سمِ٤مًمر ِ
وُم ِّل سمِ٤م ًْمبَ ٍْم ِةَ ،ىم َ٤ملَ :طمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ُحم َ َّٛمهدُُ ْسمه ُـ َضم ْٕم َٗم ِ
هر ْسم ِ
هـ
َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ِيب ا ًْم َٗمتْ ِْح ،اعمَْ ْٕم ُر ُ ُّ
َ
ؾم ْٗمٞم٤م َن اًمر ِّىمل سمِ٤مًمر َّىم ِ٦مَ ،ىم َ٤مل :طم َصمٜمََ٤م َأنقب سمـ حمٛم ٍد َأسمق ؾم َٚمٞمام َن ا ًْمقزا ُن َ ،ىم َ٤ملَ :أ ْظمؼم ِين قمثْام ُن سمهـ قم َٓم ٍ
ه٤مء َ ،قمه ْـ
ََ ُ َ ْ ُ َ
َ َّ
ُ َ
َ دََّّ ُّ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ
َّ
َّ ُّ
ِ
ِ
ِ
اخلَ ْٛم َرَ ،وَٓ َأ ْ ِ
قلَ َٓ :أ ُىم ُ
يض اهللُ َقمٜمْ ُفَ -أ َّٟم ُف َيمَ٤م َن َن ُ٘م ُ
ذ ُب ْ
رس ُق َأ َسمهدًً ا،
قلَ :واهللِ َٓ َأ ْزين َوَٓ َأ ْ َ
َأسمِٞمف َ ،قم ْـ اًمدََّّ ْر َدا َء َ -ر َ
ِ
ِ
قل اهللِ َ -ص َّغم اهللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ -ن ُ٘م ُ ِ
ِىم َٞمؾَ :و ِمل َ؟ َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
ٌم ٍء:
قل« :إ َّن ا ًْم َبالَ َء ُُم َق َّيم ٌَّؾ سمِ٤م ًْم َ٘م ْقلَُ ،م٤م َىم َ٤مل َقم ْبدٌٌ َىم ُّط ًم َ ْ
اًمِمٞم َٓم٤م ُن ُيم َُّؾ َ ٍ
مح ُف اهللُ:
رء ُِم ْـ َقم َٛم ِٚم ِفَ ،و َو ًَم َع سمِ َذًمِ َؽ ُِمٜمْ ُف َطمتََّّك ُن َ١م ِّصم َٛم ُفش َ ،ىم َ٤مل َأ ُسمق َقم ْب ِد اهللِ َ -ر ِ َ
َواهللِ َٓ َأ ْوم َٕم ُٚم ُف ،إَِّٓ َشم ََر َك َّ ْ
ْ
( )838

( )839

( )842

( )841

( )840

( )843

()844

( )838مل أضمد ًمف شمرمج٦م.
( ) 839مل أضمد ًمف شمرمج٦م ،وًمٙمـ طمدث قمٜمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ،وأيمثر قمٜمف ذم "ُمٕم٤ممجف اًمثالصم٦م" ،وأسمق سمٙمر اخلالل ذم "اًمسٜم٦م" ،وهق جمٝمقل
احل٤مل.
( ) 840أنقب سمـ حمٛمد سمـ زن٤مد سمـ ومروخ اًمقزان ،أسمق حمٛمد اًمرىملُ ،مقمم سمـ قمب٤مس .يم٤من نزن اًم٘مٓمـ ذم اًمقادي .ذيمره أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طمب٤من ذم
يمت٤مب "اًمث٘م٤مت" ،وىم٤ملُ :م٤مت ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م شمسع وأرسمٕملم وُمئتلم .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 498 /3شمرمج٦م .)623
قمبد اهلل ،وىمٞمؾُ :مٞم؛ة ُمقمم آل اعمٝمٚم٥م
( )841قمثامن سمـ قمٓم٤مء سمـ أيب ُمسٚمؿ اخلرؾم٤مين أسمق ُمسٕمقد اعم٘مدد ،أصٚمف ُمـ سمٚمخ
واؾمؿ ضمده أيب ُمسٚمؿ ُ
ُ
سمـ أيب صٗمرة إزدي .وىم٤مل طمج٤مج سمـ حمٛمد قمـ قمثامن سمـ قمٓم٤مءٟ :محـ ُمقازم هذنؾ .ىم٤مل ُمسٚمؿ واًمدارىمٓمٜمل :ضٕمٞمػ احلدن٨م ،وىم٤مل
اًمٜمس٤مئلً :مٞمس سمث٘م٦م .ىمدم اإلؾمٙمٜمدرن٦م ورضمع إمم ومٚمسٓملم وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م إطمدى ومخسلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 441 /19شمرمج٦م
.)3846
( ) 842قمٓم٤مء سمـ أيب ُمسٚمؿ اخلرؾم٤مين ،أسمق أنقب ،ون٘م٤مل :أسمق قمثامن ،ون٘م٤مل :أسمق حمٛمد .ون٘م٤مل :أسمق ص٤مًمح اًمبٚمخل ٟمزنؾ اًمِم٤مم ُمقمم اعمٝمٚم٥م سمـ أيب
صٗمرة إزدي .ىم٤مل اًمٜمس٤مئلً :مٞمس سمف سم٠مس وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل :صم٘م٦م ذم ٟمٗمسف .ىم٤مل اسمٜمف قمثامن سمـ قمٓم٤مءُ :م٤مت ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئ٦م .اٟمٔمر:
هتذن٥م اًمٙمامل ( 106 /20شمرمج٦م .)3941
( ) 843قمقنٛمر سمـ قم٤مُمر ،ون٘م٤مل :قمقنٛمر سمـ ىمٞمس سمـ زند .وىمٞمؾ :قمقنٛمر سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قم٤مُمر سمـ زند سمـ ىمٞمس سمـ أُمٞم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر سمـ قمدي
ً
ىمٚمٞمال ،ويم٤من آظمر أهؾ داره إؾمالُم٤م.
سمـ يمٕم٥م سمـ اخلزرج سمـ احل٤مرث سمـ اخلزرج ،أسمق اًمدرداء إٟمّم٤مريُ ،مِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف .شم٠مظمر إؾمالُمف
ً
ً
ً
طمٙمٞمام ،وآظمك رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -سمٞمٜمف وسملم ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد .شمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمالصملم
قم٤مىمال
وم٘مٞمٝم٤م
طمسـ إؾمالُمف ويم٤من
سمدُمِمؼ ذم ظمالوم٦م قمثامن .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 798 :شمرمج٦م  ،)2916واإلص٤مسم٦م ( 747 /4شمرمج٦م .)6121
(ُ ) 844مقضقع :أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م ( ،)4949اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ (ُ ) 206/6مـ ـمرنؼ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح سمف ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم
ضٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم (ُ :)2378مقضقع.

إبطال الحيل
ُقر ،وَٓ َ ِ
َ٤مب َُم ْس ُٓم ٍ
ُقضمدْْ ِذم ِيمتَ ٍ
قرَ ،وَٓ َقم ْـ إِ َُمه٤م ٍم َُم ْ
هؿ َأ ْن
َو ُر َّسم َام َأ ْومتََك َأ َطمدُُ ُه ْؿ سمِ٤م ًْم َٗمتْ َْقى َُم٤م َؾم َب َ٘م ُف إِ ًَم ْٞم َٝم٤م َأ َطمدٌٌ َ ،مل ْ ُشم َ
حيتََِم ُ
هذ ُيم ٍ َ ْ
ٍ
َن ُ٘م َ
٥م ُومالَ ٍَنَ َ ،
خت َُّر ًص٤م َو َشم َّ٠م ُصم ًام).
قلَ :ه َذا َىم ْق ُل ُومالََن َو َُم ْذ َه ُ
وهذه ُمّمٞمب٦م أظمرى وُمقضمقدة أن ،يمام ىم٤مل اًمسٚمػ :اًمٜم٤مس ٟمزقم٧م ُمٜمٝمؿ إُم٤مٟم٦م ،ومتجده ن٘مقل :هذا يمالم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م  ،هذا يمالم أمحد ،هذا يمالم اسمـ سم٤مز ،وًمق شمتبٕمتف ًمقضمدت اًمٙمالم همػم صحٞمح!!
( )845

خترص٤م ،ونثؼ أن اًمٜمه٤مس ًمهـ شمبحه٨م وراءه ،وإٓ ومٙمثهػم ممه٤م
وم٤مًمٜم٤مس ٟمزقم٧م ُمٜمٝمؿ إُم٤مٟم٦م ،ومتجده ن٘مقل ذًمؽ
ً
نٜمسبقٟمف إمم إئٛم٦م ًمق شمتبٕمتف همػم صحٞمح :ومٚمذًمؽ اـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سمٜمٗمسؽ :طمتك شمٕمرف احلؼ سمٜمٗمسؽ ،ومٞم٘مقل اعم١مًمػ:
رسمام أومتك أطمدهؿ سم٤مًمٗمتقى ُم٤م ؾمب٘مف إًمٞمٝم٤م أطمد ،واًمسٚمػ يم٤مٟمقا خي٤مومقن ُمـ أن نٗمتل ذم ُمس٠مًم٦م ًمٞمس هل٤م ومٞمٝم٤م إُم٤مم.
واإلُم٤مم أمحد ىم٤مل ذًمؽ ،وؿمٞمخ اإلؾمالم ىم٤مل :أُمٝمٚم٧م ظمّمقُمل صمالث ؾمٜملم ،أن ن٠مشمقين سمٛمس٠مًم٦م ىمٚمتٝم٤م ًمهٞمس زم
ومٞمٝم٤م إُم٤مم .ومال نٙمقن هق أول َُمـ ىم٤مل هذا اًمٙمالم ،ومٞم٘مقل :ه١مٓء ن٠مشمقن سمٛمس٤مئؾ ُم٤م ؾمب٘مٝمؿ إًمٞمٝم٤م أطمد ٓ ،شمقضمهد ذم
وشم٠مصمام.
يمت٤مب ُمسٓمقر ،وٓ قمـ إُم٤مم ُمذيمقر ،صمؿ ٓ حيتِمؿ أن ن٘مقل :هذا ُمذه٥م ومالن ،وىم٤مل ومالن! يمذ ًسم٤م
ً
خترص٤م ً
ومٞمٜمبٖمل ًمإلٟمس٤من أن حيت٤مط وٓ نٖمؽم ،وسمٕمْمٝمؿ رسمام يمذب ذم إطم٤مدنه٨م :ومه٤معمخرج أٟمهؽ ٓ شمسه٠مل إٓ إورع
وإشم٘مك وإدنـ ،وُمـ رمح٦م اهلل أٟمف ٓ خيٚمق ُمٜمف زُم٤من ُمـ هذا اًمّمٜمػ.
مح َدَ ْسم ِـ َطمٜمْبَ ٍؾَ ،و َُم٤م عمَِ ْـ َطم َٙمَهك َه َ
محَهدََ
هذا َقمه ْـ َأ ْ َ
( َو ًَم َ٘مدْْ َسم َٚم َٖمَٜمِل َأ َّن َسم ْٕم َض َُمـ ُن ْ٘م ِد ُم َقم َغم َه ِذ ِه ا ًْم َٗمتْ َْقى ُن ْ١مصمِ ُر َه٤م َقم ْـ َأ ْ َ
هؾ ِذم ِْ
ِ
احلٞمَ ِ
محَدََ ْسم ِـ َطمٜمْبَ ٍ
﴿ؾمبْ َح٤م َٟم َ
هؾَ ،و َُم ْذ َهبَه ُف
٥م َأ ْ َ
ٞمؿ﴾ َ ،وم َ٘مدْْ َذ َيم َْر َٟمَ٤م َُم ْذ َه َ
َضم َق ٌ
َؽ َه َذا ُ ْهبتََ٤م ٌن َقمٔم ٌ
َػم َأ ْن ُن َ٘م َ٤مل ًَم ُفُ :
اب َهم ْ َ
ِ
ػ َأَّٓ ن ْٗمٕم َؾ َؿمٞمئً٤م َوم َٓم َّٚم َؼ اُمر َأ َشمف َشم ْٓم ِٚمٞم َ٘م ً٦م ،وا ْٟم َ٘م َْم ْ٧م ِقمدََّّ ُهت٤م وسم٤م َٟم ْ ِ
ِ
ر َء َقم َٚم ْٞم ِف:
ٞمٛم ْـ َطم َٚم َ
َ ََ
َ
َْ ُ
ْ
َ َ
وم َ
اًمٌم َءَ ،أ َّٟم ُف َٓ َ ْ
َ٧م ُمٜمْ ُفَ ،وم َٗم َٕم َؾ َذًم َؽ َّ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اضم َٕم َٝم٤م َأ َّن ا ًْم َٞم ِٛم َ ِ
ٍم ًطم٤م).
َٕ َّٟم ُف َٓ َز ْو َضم َ٦م ًَم ُفُ ،صم َّؿ َر َ
لم َشم َْرضم ُع َقم َٚم ْٞمفَ ،و َٟم َْذ ُيم ُُر َومتْ َْقا ُه ذم ُمثْ ِؾ َهذه اعمَْ ْس َ٠م ًَم٦م ُُم َ َّ
((846

احلراين ،صمؿ
( )845شم٘مل اًمدنـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اخلا سمـ حمٛمد سمـ ّ
شمٞمٛمٞم٦م ّ
اًمدُمِم٘مل ،احلٜمبكم ،اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد اعمحدث ،احل٤مومظ اعمٗم؛ ،إصقزم اًمزاهد .سمرع ذم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م وأًمٞم٦م ،وىمٛمع اهلل سمف أهؾ
اًمبدع وا ًمْماللٟ ،مٍم اهلل سمف أهؾ اًمسٜم٦م .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وؾم٧م ُمئ٦م ( ،) 661وشمقذم ؾمٜم٦م صمامن وقمنمنـ وؾمبع ُمئ٦م .وًمف :اًمقاؾمٓمٞم٦م،
وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م .اٟمٔمر اًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 491 /4شمرمج٦م  ،)531واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ( 10 /7شمرمج٦م .)619
( )846اًمٜمقر.16 :

إبطال الحيل
ِ
﴿ؾم ْب َح٤م َٟم َ
هٞمؿ﴾
َؽ َه َذا ُ ْهبتََ٤م ٌن َقمٔم ٌ
ٕن سمٕمض أهؾ احلٞمؾ ن٘مقًمقن :هذا يمالم أمحد سمـ طمٜمبؾ ،وهذا قملم اًمٗمجقرُ ،
سمؾ ُمذه٥م أمحد ضد احلٞمؾ ُمـ أصٚمٝم٤م ،وضد هذه اعمس٠مًم٦م سم٤مخلّمقصٟٕ :مف ن٘مقل :طمتك ًمق رضمٕمه٧م سمٕمهد اخلٚمهع،
ٟمّم٤م آظمر قمٜمف.
وسمٕمد اًمٕم٘مد اجلدند اًمٞمٛملم سمح٤مًمف ،ومل شمٜمحؾ ،ومٝمذا ُمٜم٘مقل قمٜمف سمٜمّمف ،وأن نٜم٘مؾ ًّ
ِ
ِ
يب َن ُ٘م ُ
هػ
محَدُُ ْسم ُـ َطمٜمْ َب ٍؾ َقم ْـ َر ُضم ٍؾ َطم َٚم َ
قلُ :ؾم ِئ َؾ َأ ْ َ
احل ْر ِ َّ
( َطمدََّّ َصمٜمََ٤م َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر ُحم َ َّٛمدُُ ْسم ُـ َأ ُّن َ
ٞمؿ ْ َ
قبَ ،ىم َ٤ملَ :ؾمٛم ْٕم ُ٧م إِ ْسم َراه َ
سمِ٤مًم َّٓمالَ َِق َأ َّٟم ُف َٓ ُسمدََّّ َأ ْن َن َٓم َ٠م ا ُْم َر َأ َشم ُف اًم َّٚم ْٞم َٚم َ٦مَ ،وم َق َضمدََ َه٤م َطم ِ٤مئ ًْم٤مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :شم ْٓم ُٚم ُؼ ُِمٜمْ ُف ا ُْم َر َأ ُشم ُف َوَٓ َن َٓم ُ١م َه٤م ،اهللُ َ -شم َب َ٤مر َك َو َشم َٕم َ
ه٤ممم-
احل ِ٤مئ ِ
ض).
َأ َسم َ
٤مح اًم َّٓمالَ ََقَ ،و َطم َّر َم َو ْـم َئ ْ َ
( )847

طم٤مئْم٤م ،ومام احلٙمؿ؟
هٙمذا شمٙمقن اًمٗمتقى ،وم٠ممحد ُؾمئؾ قمـ رضمؾ طمٚمػ سم٤مًمٓمالق أن نٓم٠م اُمرأشمف اًمٚمٞمٚم٦م ،ومقضمده٤م
ً
ىم٤مل :شمٓمٚمؼ اُمرأشمف وٓ نٓم١مه٤م ،وم٤مهلل أسم٤مح اًمٓمالق ،وطمرم وـمئ احل٤مئض ،ومٝمذه اًمٗمتقى قمغم وضمٝمٝم٤م.
ُمـ اعمس٤مئؾ اعمِمٝمقرة قمٜمد اًمبٜمقكُ ،مس٠مًم٦م اًمققمد اعمٚمزم ،ن٘مقًمقن :إن ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م أن اًمققمد -إذا وقمدت وقمد
وقمكم صمٛمٜمف ،أو اظمٓم٥م ومالٟمه٦م
ُمٚمز ًُم٤م -نٙمقن ُمٚمز ًُم٤م ًمؽ إذا دظمٚم٧م سمسببف ذم يمٚمٗم٦مُ ،مثؾ ًمق ىمٚم٧م ًمرضمؾ :اقمتؼ قمبدك
َّ
وقمكم ُمٝمره٤م ،ومذه٥م وظمٓم٥م أو أقمتؼ ،وم٢مٟمف نٚمزُمؽ أن شمٕمٓمٞمف ُم٤م وقمدشمفً ،مٙمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م ن٘مقًمهقن :ههذا ومهٞمٛمـ شمهؼمع
سمذًمؽ ،وأُم٤م اعمٕم٤موض٦م -اًمتل نبٜمقن قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ُمس٤مئٚمٝمؿ -ومٝمل طمٞمؾ.
يمذًمؽ عم٤م طمرم اًمٕمٚمامء اًمت٠مضمػم اعمٜمتٝمل سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ :وىم٤مًمقا إٟمف قم٘مد وم٤مؾمدٟٕ :مف سمٞمع وإضم٤مرة ذم قم٘مد واطمهد ،ومهه٤م
ُمتْم٤مدان ،وم٢مُم٤م أن نٙمقن سمٞم ًٕم٤م ،ونٙمقن طمٙمؿ اًمب٤مئع هق ٟمٗمس طمٙمؿ اعمِمؽمي ،وإُم٤م أن نٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اعمست٠مضمر،
ٍ
ُمِمؽم أم ُمست٠مضمر؟! وهذه ُمتْم٤مدة.
أُم٤م اًمت٠مضمػم اعمٜمتٝمل سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ ،ومال ندري :هؾ هق
ومٞم٘مقًمقن :إذن ٟمجٕمٚمٝم٤م سمٞم ًٕم٤م ُمع اًمققمد سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ ،وهذا طمٞمٚم٦مٕ :ن اًمققمد سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ ًمٞمس هذا جم٤مًمف ،هذا إُم٤م سمٞمع
أو إضم٤مرة ،ون٘مقًمقن :واًمققمد ُمٚمزم قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م ،واعم٤مًمٙمٞم٦م أن -وُمٜمٝمؿ اًمِمٜم٤مىمٓم٦م وهؿ قمٚمامؤهؿ -ن٘مقًمقنً :مهٞمس
هذا ىمقل ُم٤مًمؽ ،وذم يمؾ جمٛمع وم٘مٝمل ن٘مقًمقنً :مٞمس هذا ىمقل ُم٤مًمؽ ،وُمع ذًمؽ وم٤مٕذن ٓ شمسٛمع إٓ أن ههذا ىمهقل
ُم٤مًمؽ! طمتك نٛميض هذا إُمر ،واعم٤مًمٙمٞم٦م ن٘مقًمقن :اًمققمد اعمٚمزم ومٞمٛمـ شمؼمع.

( )847إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞم ؿ سمـ سمنم سمـ قمبد اهلل سمـ دنسؿ أسمق إؾمح٤مق احلريب ،اًمِمٞمخ ،اإلُم٤مم احل٤مومظ ،اًمٕمالُم٦مٟ .م٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد
"ُمس٤مئؾ" .صٜمػ يمتب٤م يمثػمةُ :مٜمٝم٤م" :همرن٥م احلدن٨م" ،و"اعمٜم٤مؾمؽ"  .وًمد ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمامٟملم وُمئتلم .اٟمٔمر:
ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 218 /1شمرمج٦م  ،)86وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 356 /13شمرمج٦م .)173

إبطال الحيل
اعم٘مّمقد أهنؿ نٜمسبقن ًمألئٛم٦م ُمس٤مئؾ مل ن٘مقًمقه٤م ،طمتك نٛميض يمالُمٝمؿ ،ومٚمٞمتؼ اهلل -قمز وضمؾ -اإلٟمس٤من ،ونٕمٚمؿ
صحٞمح٤م ،ىم٤مل :وإٟمام طمٙم٤مه آظمرون قمـ اًمِم٤مومٕمل ،أُم٤م ُم٤مًمؽ وأمحد ومٝمهؿ
أن يمؾ ُم٤م ٟمسبقه أو ٟم٘مٚمقه قمـ إئٛم٦م ًمٞمس
ً
أؿمد اًمٜم٤مس ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ ،وًمذًمؽ ىم٤مًمقاً :مق مل نٙمـ ذم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ -رمحف اهلل -ذم سم٤مب اًمبٞمقع وهمػمه إٓ اقمتب٤مر
اًم٘مّمد ،وؾمد اًمذرائع ،وإسمٓم٤مل احلٞمؾً ،مٙمٗمك سمذًمؽ طمسٜمًً٤م عمذهبف ،يمام ىم٤مل ذًمؽ اًمذهبل .
( )848

وأصقل أمحد -رمحف اهلل -ذم سم٤مب اًمبٞمقع هل أصقل ُم٤مًمؽ ،ويمذًمؽ ذم يمثػم ُمـ أسمقاب اًمنمنٕم٦م :وًمذًمؽ دمد
أن شمرضمٞمح٤مت ؿمٞمخ اإلؾمالم أيمثره٤م ىمقل ُم٤مًمؽ ،ظم٤مص٦م ذم أسمقاب اًمبٞمقع.
ومٝمؿ نٕمتؼمون اًم٘مّمد« ،إِ َّٟم ََّام ًمِ ُٙم ُِّؾ ا ُْم ِر ٍئ َُم٤م َٟم ََقىش  ،ونسدون اًمذرائع ،ونبٓمٚمقن احلٞمؾ ،ومٚمذًمؽ وضح أُمرهؿ،
( )849

وأُم٤م أهؾ اًمرأي ومت٘مدم اًمٙمالم ومٞمٝمؿ أهنؿ أول ُمـ أؾمس ذم اإلؾمالم اًم٘مقل سم٤مًمرأي وسم٤مٓؾمتحس٤من وسم٤محلٞمؾ ،ومٝمذا هق
أنْم٤م ُيم ُِذ َب َقم َٚم ْٞم ِف ،واومؽمي قمٚمٞمف ،وًمذًمؽ ؾمٞمذيمر أن ىمّم٦م ،شمدل قمغم أهنؿ اومؽموا قمٚمٞمف.
ُمذهبٝمؿ ،واًمِم٤مومٕمل ً
اًمِم٤مومٕمل اًمٔم٤مهر ُمـ يمالُمف أٟمف ٓ نٕمتؼم اًم٘مّمد ،وًمٙمٜمف ٓ ن٘مقل سم٤محلٞمؾ ،واعمِمهٙمٚم٦م أٟمهؽ إذا مل شمٕمتهؼم اًم٘مّمهد،
ؾمٞمٜمٗمتح سم٤مب احلٞمؾ ،وم٤مًمذي نٖمٚمؼ احلٞمؾ هق أٟمؽ شمٕمتؼم اًم٘مّمد ،وأن شم٘مقل ذم يمؾ قم٘مد وذم يمؾ قمب٤مدة ٓ :سمد أن شمٙمقن
قمغم اًمسٜم٦م ،وشم٘مقلً« :مِ ُٙم ُِّؾ ا ُْم ِر ٍئ َُم٤م َٟم ََقىش ،واًمِم٤مومٕمل ن٘مقلٟ ٓ :مٕمتؼم اًم٘مّمدً ،مٙمٜمف ٓ ن٘مقل سم٤محلٞمؾ ،ومج٤مء ُمته٠مظمرو
اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،ودظمٚمقا ُمـ هذه اًمثٖمرة ،وُمٜمٝمؿ ُمـ سح سمجقاز سمٞمع اًمٕمٞمٜم٦م! وىم٤مل :جيري قمغم أصقل إُم٤مُمٜم٤م ،وُمٜمٝمؿ َُمـ
سح سمجقاز ٟمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ ،وُمٜمٝمؿ َُمـ سح سمٙمؾ ُم٤م طمرُمف اًمٜمبل -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ،وشمٙمٚمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم
ذم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ وشمبٕمف اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )850

ذم أقمالم اعمقىمٕملم ،وىم٤مٓ :اًمِم٤مومٕمل سمريء ُمهـ احلٞمهؾ سمهراءة اًمهذئ٥م ُمهـ دم

نقؾمػ.

( ) 848حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤منامز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل اًمذهبل .اإلُم٤مم ،اعمحدثُ ،م١مرخ اإلؾمالم ،ص٤مطم٥م اًمٕمب٤مرة اًمرؿمٞم٘م٦م،
واجلٛمٚم٦م إٟمٞم٘م٦مُ .مـ ؿمٞمقظمف :اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ،واسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وووم٤مشمف ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وؾمبع ُمئ٦م.
ًمف ُمـ ُم١مًمٗم٤مت طمس٤من ضمٞم٤مدُ :مٜمٝم٤م" :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء" ،و"ُمٕمروم٦م اًم٘مراء اًمٙمب٤مر" .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 100 /9شمرمج٦م
 ،) 1306واٟمٔمر ُم٘مدُم٦م اًمديمتقر /سمِم٤مر ًمٚمجزء إول ُمـ يمت٤مسمف ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء.
(ُ ) 849متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمبخ٤مري :يمت٤مب سمدء اًمقطمل ،سم٤مب سمدء اًمقطمل (ُ ،) 1مسٚمؿ :يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف « :إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦مش (،)1907
ُمـ طمدن٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب.
( ) 850حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أنقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمرنز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗم؛ اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزن٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
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وًمٙمـ هذه صمٖمرة ذم اعمذه٥م ،وهل قمدم اقمتب٤مر اًم٘مّمد :ومٚمذًمؽ ٓ نٜمس٥م ٕطمد ُمـ أهؾ احلدن٨م هذه احلٞمؾٓ ،
اًمِم٤مومٕمل وٓ همػمه ،وأن ؾمٞمذيمر اًم٘مّم٦م ًمٞمختؿ هب٤م اًمٙمت٤مب أن هذا اومؽماء قمغم اًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل.
آظمرو َن َقم ِـ َّ ِ ِ
أضم ِر َّي َ -و َأ َٟمَ٤م ِذم َُمٜمْ ِْزًمِ ِف ِذم َُم َّٙم َ٦مَ -قم ْـ َه َذا ْ
اخلُ ْٚم ِع ا ًَّم ِذي
اًمِم٤مومٕم ِّلَ ،و ًَم َ٘مدْْ َؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأ َسم٤م َسم ْٙم ٍْر ُ
( َوإِ َّٟم ََّام َطم َٙمَ٤م ُه َ ُ
ُن ْٗمتِل سمِ ِف َسم ْٕم ُض اًمٜمَّ ِ
اظم َٚم ْع َز ْو َضمتَ ََؽَ ،وا ْوم َٕم ْ
ػ َر ُضم ٌؾ َأَّٓ َن ْٗم َٕم َؾ َؿم ْٞمئً٤م َٓ ُسمدََّّ ًَم ُف ُِم ْـ ومِ ْٕم ِٚم ِفَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفْ :
هؾ َُمه٤م
حي ِٚم َ
َّ٤مسَ ،و ُه َق َأ ْن َ ْ
هػ سمِه َ٠منام ِن ا ًْمبٞمٕم ِ
هؾ ا ًَّم ِ
هذي َ ِ
ِ
َطم َٚم ْٗم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِف ُصمؿ ر ِ
اًمر ُضم َ
ه٦م
اضم ْٕم َٝم٤مَ ،وا ًْم َٞم ِٛم ُ
َْ َ
حيٚم ُ ْ َ
ْ
لم سمِ٤مًم َّٓمالََق َصمالَ ًصم٤مَ ،و َىم ْٚم ُ٧م ًَم ُف :إِ َّن َىم ْق ًُمه٤م ُن ْٗمتُُهق َن َّ
َّ َ
ِ
ػ سمِ َٞم ْٛم ِ
ر َء َقم َٚم ْٞم ِفَ ،و َن ْذ ُيم ُُرو َن َّأن َّ
ه٥م ُِمه ْـ
اًمِم٤م َوم ِٕم َّل َمل ْ َن َر َقم َغم َُم ْـ َطم َٚم َ
لم ا ًْم َب ْٞم َٕم٦م َؿم ْٞمئً٤مَ ،وم َج َٕم َؾ َأ ُسمق َسم ْٙم ٍْر َن ْٕم َج ُ
َو َ ْ
حيٜمَ َُ٨مَ ،أَّٓ َ ْ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
َلم اعمَْ ْس َ٠م ًَمتَ ْ ِ
ُؾم َ١م ِازم ًَم ُف َقم ْـ َه٤م َشم ْ ِ
ْهقى َُمه٤م
َلم ِذم َو ْىم٧م َواطمدُ ،صم َّؿ َىم َ٤مل ِزم :ا ْقم َٚم ْؿ َأ ِّين ُُم ْذ َيمتَ ْب ُ٧م ا ًْمٕم ْٚم َؿ َو َضم َٚم ْس ُ٧م ًم ْٚم َٙمَهالَ ِم َوا ًْم َٗمتْ َ

َلم سمِحر ٍ
َأ ْوم َت ْٞم ُ٧م ِذم َه٤م َشم ْ ِ
ف).
َلم اعمَْ ْس َ٠م ًَم َت ْ ِ َ ْ

هذا أضمري  ،وهق إُم٤مم شم٘مل د ِّنـ ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمسٜم٦م واحلدن٨م ،ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمنمنٕم٦م ،وأظمالق محٚمه٦م
( )851

اًم٘مرآن ،ن٘مقلُ :مٜمذ يمتب٧م اًمٕمٚمؿ وضمٚمس٧م ًمٚمٙمالم ُم٤م أومتٞم٧م ذم ه٤مشملم اعمس٠مًمتلم سمحرف.
اًمز َسم ْ ِػم َّي َّ ِ
اًما َنر
( َو ًَم َ٘مدْْ َؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأ َسم٤م َقمبْ ِد اهللِ ُّ

( )852

مح ُف اهلل.)-
َ -ر ِ َ

اًمزسمػمي هذا إُم٤مم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم وىمتف ،وهق ُمت٘مدم ،ونٕمتؼم ُمهـ اًمٓمب٘مه٦م إومم قمٜمهدهؿ ،وًمهٞمس ُمهـ أصهح٤مب
اًمِم٤مومٕملُ ،مثؾ اخلالل

( )853

قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ،ومٞم٘مقل أضمري :ؾم٠مًم٧م اًمزسمػمي اًمانر ،اإلُم٤مم ذم وىمتف ،إُم٤مم اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمـ

ه٤مشملم اعمس٠مًمتلم.

وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾمتٛمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخسلم
وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدان٦م واًمٜمٝم٤من٦م ( ،)523 /18واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 170 /5شمرمج٦م .)600
( ) 851حمٛمد سمـ احلسلم سمـ قمبد اهلل ،أسمق سمٙمر اًمبٖمدادي أضمري .اإلُم٤مم اعمحدث اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ احلرم اًمنمنػ ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ احلس٤من:
ُمٜمٝم٤م" :اًمنمنٕم٦م" ،و"إرسمٕملم" .شمقذم ؾمٜم٦م ؾمتلم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 133 /16شمرمج٦م  ،)92واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت (/2
 267شمرمج٦م .)847
( ) 852اًمزسمػم سمـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمبداهلل سمـ قم٤مصؿ سمـ اعمٜمذر اسمـ طمقاري رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ،ؿمٞمخ
ً
قم٤مروم٤م سم٤مًم٘مراءات ،وُمـ اًمث٘م٤مت إقمالم .وشمٗم٘مف سمف ـم٤مئٗم٦م،
اًمِم٤مومٕمٞم٦م أسمق قمبداهلل اًم٘مرر إؾمدي اًمزسمػمي اًمبٍمي اًمِم٤مومٕمل اًمانر .يم٤من
وهق ص٤مطم٥م وضمف ذم اعمذه٥مُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع قمنمة وصمالث ُمئ٦م ،وصغم قمٚمٞمف وًمده أسمق قم٤مصؿ .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 57 /15شمرمج٦م
 ،)26ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ( 295 /3شمرمج٦م .)185
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ِ ِ
ِ
ِ
َلمَ ،يمَام ؾم َ٠م ًْمتََٜمِل َقم َغم اًمتَّٕمج ِ ِ
( َقم ْـ َه٤م َشم ْ ِ
هق ٍ
اب َىمهدْْ َيمتَ ْبتُُه ُف
٥م مم َّ ْـ ُن ْ٘مد ُم َقم َغم ا ًْم َٗمتْ َْقى وم ِٞمٝم َامَ ،وم َ٠م َضم٤م َسمٜمل وم ِٞمٝم َام َسم َج َ
َ ُّ
َلم اعمَْ ْس َ٠م ًَمتَ ْ ِ َ َ
ِ
اًمر ْضم َٕم ِ٦م َواًمٜمُّ ُُِّم ِ
قز) ُِم ْـ ِيمتَ ِ
َ٤مب َّ
اًمِم٤مومِ ِٕم ِّل).
َقمٜمْ ُفُ ،صم َّؿ َىم٤م َم َوم َ٠م ْظم َر َج إِ َّزم يمتَ َ
َ٤مب ( َأ ْطم َٙمَ٤م ُم َّ
أي :يمت٤مب إم ،ومٙم٤من يمت٤مب إم قمٜمد أضمري ،وؾم٠مل اًمانر ،ويمت٥م اًمٗمتقى سمخٓمف قمغم فمٝمر أطمٙم٤مم اًمرضمٕم٦م
واًمٜمِمقز ُمـ يمت٤مب إم ،وم٘م٤مم وأراه هذه اًمٗمتقى اًمتل يمتبٝم٤م سمخٓمف.
محف اهللُ :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأسم٤م َقمب ِ
ِ
ِ
اًمر ُضم ُ
هػ
حي ِٚم ُ
اًمهز َسم ْ ِػم َّيَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ
هد اهللِ ُّ
َ ْ
ُقب َقم َغم َفم ْٝم ِره سمِ َخ ِّط َأ ِيب َسم ْٙم ٍْر َ -ر َ ُ
( َوإِ َذا َُم ْٙمتُ ٌ
هؾ َ ْ
ه٧م ًَمه ُفَّ :
َ
مح ُف اهللُُ -ن ْٗمتُُق َن ومِٞم َٝم٤م سمِ ْ
٤مب َّ
٤مخلُ ْٚم ِع ُصم َّؿ
اًمِم٤مومِ ِٕم ِّل َ -ر ِ َ
سمِ٤مًم َّٓمالَ َِق َصمالَ ًصم٤م َأَّٓ َن ْٗم َٕم َؾ َؿمٞمْئً٤مُ ،صم َّؿ ُن ِرندُُ َأ ْن َن ْٗم َٕم َٚم ُفَ ،و ُىم ْٚم ُ٧م ًَم ُف :إِ َّن َأ ْص َح َ
وفَ ،وَٓ َأ َرى َُمه ْـ َن ْ
ف َه َذا ُِم ْـ َىم ْق ِل َّ
هذ ُيم ُُر َه٤م
اًمِم٤مومِ ِٕم ِّلَ ،وَٓ َسم َٚم َٖمَٜمِل ًَم ُف ِذم َه َذا َىم ْق ٌل َُم ْٕم ُر ٌ
اًمز َسم ْ ِػم ُّيَُ :م٤م َأ ْقم ِر ُ
َن ْٗم َٕم ُؾَ ،وم َ٘م َ٤مل ُ
َقمٜمْف ص ِ
٤مد ًىم٤م).
ُ َ

أي نٗمؽمون قمغم اًمِم٤مومٕمل ،وم٤مًمٜم٤مس ٟمزقم٧م ُمٜمٝمؿ إُم٤مٟم٦م طمتك ذم اًمٜم٘مؾ واًمٗمتقى.
ػ سمِ َ٠م ْن َام ِن ا ًْم َب ْٞم َٕم ِ٦م َوم َٞم ْحٜمَ َُ٨مَ ،و َسم َٚم َٖمَٜمِل َأ َّن َىم ْق ًُم٤م ُن ْٗمتُُق َٟم ُف َأَّٓ َر َء َقم َٚم ْٞم ِفَ ،أ ْو َيم َّٗم َ٤مر ُة َن ِٛم ٍ
لم).
حي ِٚم ُ
اًمر ُضم َؾ َ ْ
( َو ُىم ْٚم ُ٧م ًَم ُف :إِ َّن َّ
ْ
أنامن اًمبٞمٕم٦م هل إنامن اعم١ميمدة ،اًمتل ن٠مظمذه٤م اعمٚمقك قمٜمد اًمبٞمٕم٦م ،ومٞم٘مقًمقن :إٟمف إذا طمٜم٨م ٓ رء قمٚمٞمف ،وٓ قمٚمٞمف
طمتك يمٗم٤مرة نٛملم!!
ِ ِ ِ
ِ
اًمزسم ِػمي نٕمج ِ
ِ
ْهقىَ ،وَٓ
هق ٌل َوَٓ َوم ْت ً
٥م ُم ْـ َه َذاَ ،و َىم َ٤ملَ :أ َُّم٤م َه َذا َوم َام َسم َٚم َٖمَٜمل َقمه ْـ َقمه٤مملٍٍَ ،وَٓ َسم َٚم َٖمَٜمهل ومٞمهف َىم ْ
( َوم َج َٕم َؾ ُّ َ ْ ُّ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٌم ٍء َىم ُّطَ ،و ُىم ْٚم ُ٧م ًمِ ُّٚمز َسم ْ ِػم ِّيَ :وَٓ ِقمٜمْْدََ َك ومِٞم َٝم٤م َضم َقا ٌب؟ َوم َ٘م َ٤مل :إِ ْن َأ ًْم َز َم ْ
ػ َٟم ْٗم َسه ُف
احلَ٤مًمِ ُ
َؾمٛم ْٕم ُ٧م َأ َّن َأ َطمدًً ا َأ ْومتََك ذم اعمَْ ْس َ٠م ًَم٦م سمِ َ ْ
َػم َه َذاَ ،وم َٙمتَبْ ُ٧م َه َذا ا ًْم َٙمالَ َم ُِم ْـ َفم ْٝم ِر ِيمتَ ِ
َمجِٞم َع َُم٤م ِذم َأ ْن َام ِن ا ًْمبَٞمْ َٕم ِ٦م َوإَِّٓ َومالَ َأ ُىم ُ
َ٤مب َأ ِيب َسم ْٙم ٍْر َو َىم َر ْأ ُشم ُف َقم َٚمٞمْ ِف).
قل َهم ْ َ
هذا يمالم اسمـ سمٓم٦م  ،ن٘مقلٟ :م٘مٚم٧م هذا اًمٙمالم ُمـ فمٝمر يمت٤مب أيب سمٙمر أضمري ،وىمرأشمف قمٚمٞمف.
( )854

( ) 853أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون سمـ نزند اًمبٖمدادي اخلالل ،ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م وقم ٤معمٝمؿ ،أسمق سمٙمر ،وًمد ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم ،أو ذم اًمتل شمٚمٞمٝم٤م،
ومٞمجقز أن نٙمقن رأى اإلُم٤مم أمحد ،وًمٙمٜمف أظمذ اًمٗم٘مف قمـ ظمٚمؼ يمثػم ُمـ أصح٤مسمف ،وشمٚمٛمذ ٕيب سمٙمر اعمروذي .رطمؾ إمم وم٤مرس ،وإمم اًمِم٤مم،
واجلزنرة نتٓمٚم٥م وم٘مف اإلُم٤مم أمحد وومت٤مونف وأضمقسمتف ،ويمت٥م قمـ اًمٙمب٤مر واًمّمٖم٤مر ،طمتك يمت٥م قمـ شمالُمذشمف ،ومجع وم٠موقمكُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف:
"اجل٤مُمع ذم اًمٗم٘مف" ،و"اًمسٜم٦م" .وُم٤مت وًمد ذم ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم وُمئتلم .اٟمٔمر :ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 23 /3شمرمج٦م  ،)582وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء
( 297/14شمرمج٦م .)193
( ) 854اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،اًمٕم٤مسمد اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ،ؿمٞمخ اًمٕمراق قمبٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ محدان أسمق قمبد اهلل اًمٕمٙمؼمي احلٜمبكم ،اسمـ سمٓم٦م .إُم٤مم
ًمٙمٜمف ذو أوه٤مم .حلؼ اًمبٖمقي ،واسمـ ص٤مقمد .يم٤من ّأُم٤مرا سم٤معمٕمروف ،ومل نبٚمٖمف ظمؼم ُمٜمٙمر :إٓ همػمهُ .مـ شمّم٤مٟمٞمٗمف" :اإلسم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى" ،و"اإلسم٤مٟم٦م
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( ُصم َّؿ ُىم ْٚم ُ٧مَ :أ ْن َش َشم ُ٘م ُ
قل َن٤م َأ َسم٤م َسم ْٙم ٍْر؟).
أنش هذه اظمتّم٤مر ،أي :أي رء شم٘مقل؟ ومٞمختٍموهن٤م سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م ،ون٘مقًمقن :إنش شم٘مقل ،وٓ زاًم٧م ُمسهتخدُم٦م
قمٜمدٟم٤م.
ِ ِ
اجلَ َق ِ
( َوم َ٘م َ٤ملَ :ه َٙم ََذا َأ ُىم ُ
ُقت َقم ْـ ْ
اًمسالَ َُم ِ٦م -إِ ْن َؿم٤م َء اهللُ َشم َٕم َ٤ممم).
٤مًمس ُٙم ُ
اب َأ ْؾم َٚم ُؿ عمَ ْـ ُحي ُّ
٥م َّ
قلَ ،وإَِّٓ َوم ُّ
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل اًمس٤مئؾ :هؾ ن٘م٤مل إن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م -رمحف اهلل -وص٤مطمبٞمف ًمٞمسقا ُمـ أههؾ اًمسهٜم٦م ،وأهنهؿ
جيقزون احلٞمؾ ،ونرون اخلروج قمغم أئٛم٦م اعمسٚمٛملم ،وٕهنؿ ىم٤مًمقا سمٛم٘مقًم٦م أههؾ اإلرضمه٤مء؟ أومٞمهدوٟم٤م
ُمبتدقم٦مٕ :هنؿ ِّ
سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ.
هذا ذم سم٤مب إؾمامء وإطمٙم٤مم ،وم٤مًمرضمؾ إذا ارشمٙم٥م اًمٗمسؼ ،ن٘م٤مل قمٜمف :وم٤مؾمهؼ ،وإذا ارشمٙمه٥م اًمبدقمه٦م ،ن٘مه٤مل:
ُمبتدع ،هذا ُمـ سم٤مب إـمالق احلٙمؿ قمغم آؾمؿ ،وًمٙمـ هذا ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ،وأُم٤م ذم أطمٙم٤مم أظمهرة ومه٤مهلل أقمٚمهؿ،
ومٙمؾ رء حت٧م اعمِمٞمئ٦م ،وقمٚمٛمف قمٜمد اهلل -قمز وضمؾ ،أُم٤م ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ،ومٙمام ن٘م٤مل عمـ زٟم٤م أو رسق :ههذا وم٤مؾمهؼ،
ٍ
قم٤مص ،وعمـ ومٕمؾ اًمٙمٗمر :هذا نٙمٗمر.
ون٘م٤مل عمـ ومٕمؾ اعمٕم٤مِص :هذا
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،هؾ ُمس٠مًم٦م احلٞمؾ وإسمٓم٤مهل٤م شمبح٨م ذم قمٚمؿ إصهقل ،أم ذم اًم٘مقاقمهد اًمٗم٘مٝمٞمه٦م؟ وههؾ هٜمه٤مك
رؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م شمبح٨م ذم احلٞمؾ وإسمٓم٤مهل٤م شمٜمّمحقٟمٜم٤م سم٘مراءهت٤م؟
ضمدًّ ا ىمراءشمفٟٕ :مف نٗمتح ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ آوم٤م ًىم٤م،
ُمع يمت٤مب اسمـ سمٓم٦م هذا ،أٟمّمحٙمؿ سمٙمت٤مب ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وماوري ًّ
ونٜمقر سمّمػمشمف ذم ُمس٤مئؾ ُمٝمٛم٦م ،وهق يمت٤مب ًمٞمس سمٓمقنؾ ،وُمقضمقد ذم اًمٗمت٤موى اعمٍمن٦م ذم ىمراسم٦م ؾمتلم صهٗمح٦م ،إذا
يم٤مٟم٧م قمٜمديمؿ اعمجٚمدات اًمس٧م ،وـمبع سمتح٘مٞمؼ محهدي قمبهد اعمجٞمهد ،وـمبهع سمتح٘مٞمهؼ رؾمه٤مًم٦م قمٚمٛمٞمه٦م ذم اجل٤مُمٕمه٦م
يمثػما مم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ،طمتك هذه اًم٘مّم٦م إظمػمة ٟم٘مٚمٝم٤م
اإلؾمالُمٞم٦م ًمه (ومٞمح٤من اعمٓمػمي) ،وـمبع قمدة ـمبٕم٤مت ،وٟم٘مؾ ً
ذم يمت٤مسمف ،وٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ

( )855

ذم إقمالم اعمقىمٕملم ،وأُم٤م اًمرؾم٤مئؾ واًمٙمت٥م اجلدندة ذم إسمٓم٤مل احلٞمؾ ،ومام أقمرف ؿمٞمئً٤م ُمـ

اًمّمٖمرى"ُ ،م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وصمامٟملم وصمالث ُمئ٦م .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 529/16شمرمج٦م  ،)389وُمٞمزان آقمتدال ( 15 /3شمرمج٦م
.)5394
( ) 855حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أنقب سمـ ؾمٕمد سمـ طمرنز ،ؿمٛمس اًمدنـ أسمق قمبد اهلل ،اًمزرقمل ،صمؿ اًمدُمِم٘مل .اًمٗم٘مٞمف إصقزم ،اعمٗم؛ اًمٜمحقي،
شمٞمٛمٞم٦م .ويم٤من ذا قمب٤مدة وهتجد ،وـمقل صالة،
اًمٕم٤مرف .اسمـ ىمٞمؿ اجلقزن٦م .شمٗم٘مف ذم اعمذه٥م احلٜمبكم ،وسمرع وأومتك ،وٓزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ َّ
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هذا اًمّمٜمػ ،يمذًمؽ اسمـ ىمداُم٦م

( )856

ذم اعمٖمٜمل شمٙمٚمؿ يمال ًُم٤م ـمٞم ًب٤م ذم احلٞمؾ ،ويمذًمؽ اًمِم٤مـمبل

( )857

ذم اعمقاوم٘م٤مت وأـمه٤مل

وسملم سمٓمالهن٤م.
ومٞمٝم٤م ،وُمثَّؾ هل٤مَّ ،
هذه يمٚمٝم٤م ُمـ اعمراضمع اعمٝمٛم٦م ذم هذا اًمب٤مب ،طمتك ن٘مقى ىمٚم٥م اإلٟمس٤من ،ونٜمّمح أهٚمف وأىم٤مرسمف و َُمـ خي٤مف قمٚمٞمف،
أٓ ن٘مؽمب ُمـ هذه احلٞمؾ ذم دنـ اهلل.
ظمػما.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل اًمس٤مئؾ :دًمٜم٤م ن٤م ؿمٞمخ قمغم ُمِم٤منخ ٟمستٗمتٞمٝمؿ وٟمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وضمزاك اهلل ً
ؾمبح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿُ ،مِم٤مخيؽ ُمٕمروومقن ،وهؿ اًمٕمٚمامء اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ،وُمـ إطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ :ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ
ص٤مًمح اًمٗمقزان ،وومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٚمحٞمدان ،وومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمبد اهلل اًمٖمٞمهدان ،وم٠مئٛمه٦م اعمسهٚمٛملم شمٕمرومهقهنؿ،
ومٝم١مٓء شمس٠مهلؿ وشمستٗمتٞمٝمؿ ودمٕمٚمٝمؿ سمٞمٜمؽ وسملم اهلل -قمز وضمؾ.
ن٘مقل :أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أقمٚمؿ ُم٤م أص٤مب إٟم٤مؿمٞمد ذم اًمقىمه٧م احله٤مض ُمهـ اًمتٖمهػم إمم إؾمهقأ
سمِمٙمؾ يمبػم وواضحً ،مٙمـ إذا اؾمتٛمع اًمِمخص إمم إٟم٤مؿمٞمد اًم٘مدنٛم٦م ُمثالً قمغم أهن٤م قم٤مدةٟ ،م٘مقل ًمف :إن ذًمؽ ضمه٤مئز،
وإذا اؾمتٛمٕمٝم٤م ًمٞمستٗمٞمد ُمـ أسمٞم٤مهت٤م اًمتل شمّمػ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -أو شمّمػ اًمدٟمٞم٤م ُمثالًًٟ ،م٘مهقل :إن ذًمهؽ
سمدقم٦م! أًمٞمس اًمِمخص ُمٓم٤مًم٥م سم٠من ن٘مٚم٥م قم٤مداشمف إمم قمب٤مدات ُمـ ظمالل إطمس٤من اًمٜمٞم٦م؟
ًمٞمس هذا ،إذا يمٜم٧م ٓ ختِمع وٓ شمٕمرف أوص٤مف اًمٜمبل -قمٚمٞمهف اًمّمهالة واًمسهالم -إٓ ُمهـ إٟم٤مؿمهٞمد ،ومٝمهذا
اٟمحراف قمٜمدك ،وم٠موص٤مف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م وأصم٤مر ،وإٟم٤مؿمٞمد واحلداء إٟمام نٙمقٟم٤من

وهل٩م سم٤مًمذيمرً .مف شمقاًمٞمػ طمس٤منُ :مٜمٝم٤م" :زاد اعمٕم٤مد" ،و"سمدائع اًمٗمقائد" .وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وشمسٕملم وؾم٧م ُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدة ومخسلم
وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :اًمبدان٦م واًمٜمٝم٤من٦م ( ،)523 /18واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 170 /5شمرمج٦م .)600
(ُ ) 856مقومؼ اًمدنـ أسمق حمٛمد قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد اجلامقمٞمكم صمؿ اًمدُمِم٘مل صمؿ احلٜمبكم .اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٕمالُم٦م اعمجتٝمد ؿمٞمخ
اإلؾمالمُ .مقًمده سمجامقمٞمؾ ُمـ قمٛمؾ ٟم٤مسمٚمس ذم ؿمٕمب٤من ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ومخس ُمئ٦م .ىمدم دُمِمؼ ُمع أهٚمف وًمف قمنم ؾمٜملم ،ىمرأ اًم٘مرآن،
وطمٗمظ خمتٍم ا خلرىمل ،ويم٤من ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م .شمقذم نقم قمٞمد اًمٗمٓمر ؾمٜم٦م قمنمنـ وؾمبع ُمئ٦م .صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ احلسٜم٦مُ :مٜمٝم٤م" :اعمٖمٜمل" ذم
اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن ،و"اًمٙم٤مذم" ،و"اعم٘مٜمع" .اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 165/22شمرمج٦م  ،) 112واًمذنؾ قمغم ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ( 281 /3شمرمج٦م
.)300
( )857أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمِم٤مـمبل .اإلُم٤مم إصقزم ،اًمٚمٖمقي ،اًمٜمحقي اًمب٤مرع .أًمػ "آقمتّم٤مم"،
و"اعمقاوم٘م٤مت" ،و"اعم٘م٤مصد اًمِم٤مومٞم٦م" .شمقذم ؾمٜم٦م شمسٕملم وؾمبع ُمئ٦م .اٟمٔمر :إقمالم ًمٚمزريمكم ( ،)75 /1وُم٘مدُم٦م اًمديمتقر /حمٛمد أسمق إضمٗم٤من
ًمٙمت٤مب "اإلوم٤مدات واإلٟمِم٤مدات".
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ذم اًمسٗمر ،أو ذم اًمْمٕمػ ُمـ سم٤مب اًمتٜمِمٞمط وم٘مط ،ومٙمٞمػ شمرند ىمٚمبٝم٤م قمب٤مدة؟! هذا ٓ نٙمقن إٓ ذم دنـ اًمّمقومٞم٦م :ومٝمؿ
اًمذنـ جيٕمٚمقن اًم٘مّم٤مئد اًمزهدن٤مت.
ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل :أطمدصمتف اًمزٟم٤مدىم٦م ،ن٘مّمد اًم٘مّم٤مئد اًمزهدن٦م ،ومػمنهدون هبه٤م اًمتهذيمػم سمه٤معمقت وسمه٤مٔظمرةٕ :هنهؿ
نّمدون هب٤م اًمٜم٤مس قمـ يمت٤مب اهلل ،ومٝمذه إٟم٤مؿمٞمد ُمـ سم٤مب اًمٕم٤مداتُ ،مثؾ اؾمتامع اًمِمٕمر ،إذا يم٤من ذم ؾمٗمر وٓ نّمحبف
حمرم ،أُم٤م أن شم٘مٚمبٝم٤م إمم قمب٤مدة سم٤مًمٜمٞم٦م ،ومٝمذا مل ن٘مؾ سمف أطمد.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،يمٞمػ ٟمجٛمع سملم يمالُمٙمؿ قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م -رمحف اهلل -سمت٘مدنٛمف اًمرأي ،وسملم ىمقل اإلُم٤مم
اسمـ اًم٘مٞمؿ -رمحف اهلل -ذم يمت٤مسمف إقمالم اعمقىمٕملم ،وىمقًمف :إن أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م جمٛمققمقن قمغم أن ُمذه٥م أسم٤م طمٜمٞمٗمه٦م
شم٘مدنؿ احلدن٨م اًمْمٕمٞمػ قمغم اًمرأي ،صمؿ ذيمر أُمثٚم٦م :يمت٘مدنٛمف طمدن٨م اًم٘مٝم٘مٝم٦م ،وطمدن٨م :أيمثر احلٞمض ،وىمٓمع اًمٞمهد
ذم اًم؛ىم٦م ...إمم همػم ذًمؽ.
اًمذنـ شمٙمٚمٛمقا ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م هؿ أىمراٟمف وُمٕم٤مسوه ،وهؿ أئٛم٦م وٓ نتٝمٛمهقن ذم دنهٜمٝمؿ ،ومٝمه١مٓء اًمهذنـ ن١مظمهذ
يمالُمٝمؿٕ :هنؿ نٕمرومقن اًمرضمؾ قمـ ىمرب ،وم٤مًمذي شمٙمٚمؿ قمٜمف سم٠مؾم٤مٟمٞمد صح٤محُ :م٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد ،ومحه٤مد سمهـ
ؾمٚمٛم٦م  ،ومح٤مد سمـ زند  ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري  ،وقمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك  ،وقمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي  ،واًمبخ٤مري
( )858

( )859

( )860

( )861

( )862

( )858مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ دنٜم٤مر ،اإلُم٤مم اًم٘مدوة ،ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق ؾمٚمٛم٦م اًمبٍمي ،اًمٜمحقي ،اًمبزاز ،اخلرىمل ،اًمبٓم٤مئٜملُ ،مقمم آل رسمٞمٕم٦م سمـ
ُم٤مًمؽ ،واسمـ أظم٧م محٞمد اًمٓمقنؾ .يم٤من سمحرا ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ .ىم٤مل قمكم سمـ اعمدنٜملُ :مـ شمٙمٚمؿ ذم مح٤مد :وم٤مهتٛمقه ذم اًمدنـ .وىم٤مل قمبداًمرمحـ
سمـ ُمٝمديً :مق ىمٞمؾ حلامد سمـ ؾمٚمٛم٦م :إٟمؽ متقت همداُ :م٤م ىمدر أن نزند ذم اًمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م قم٤مسمد ،أصمب٧م اًمٜم٤مس ذم
صم٤مسم٧م ،وشمٖمػم طمٗمٔمف سم٠مظمرةُ .م٤مت ؾمٜم٦م ؾمبع وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 253 /7شمرمج٦م  ،)1482و ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء (444 /7
شمرمج٦م .)168
( ) 859مح٤مد سمـ زند سمـ درهؿ ،اًمٕمالُم٦م ،احل ٤مومظ اًمثب٧م ،حمدث اًمقىم٧م ،أسمق إؾمامقمٞمؾ إزديُ ،مقمم آل ضمرنر سمـ طم٤مزم اًمبٍمي ،إزرق
اًمانر ،أطمد آقمالم ،أصٚمف ُمـ ؾمجست٤منُ ،ؾمبل ضمده درهؿ ُمٜمٝم٤مُ .مقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم ،وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م شمسع وؾمبٕملم وُمئ٦م .ىم٤مل
اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م رسمام دًمس .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 239 /7شمرمج٦م  ،)1481و ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 456 /7شمرمج٦م .)169
( ) 860ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُم؛وق اًمثقري أسمق قمبد اهلل اًمٙمقذمُ .مـ صمقر .إُم٤مم احلٗم٤مظ ،ؾمٞمد اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم ذم زُم٤مٟمف .وًمد ؾمٜم٦م ؾمبع وشمسٕملم.
ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ وم٘مٞمف قم٤مسمد إُم٤مم طمج٦م ،ويم٤من رسمام دًمسُ .م٤مت سم٤مًمبٍمة ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 154 /11شمرمج٦م  ،)2407و ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 229 /7شمرمج٦م .)82

إبطال الحيل
ذم صحٞمحف ،واسمـ أيب ؿمٞمب٦م  ،وم٠مٟم٧م شمؽمك ه١مٓء يمٚمٝمؿ ،وشمذه٥م إمم يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ سمٕمد ؾمتٛمئ٦م أو ؾمهبٕمٛمئ٦م ؾمهٜم٦م
( )863

ُمـ ُمقت اًمرضمؾ.
ومٛمع شمقازم اًم٘مرون ىمد نْمٕمػ إُمر ،وم٠موًمئؽ أؿمد ،ومٛمثالً :سمٕمض اعمٕم٤مسنـ ًمٜم٤م ٟمٕمهرف زٓهتهؿ وأظمٓمه٤مئٝمؿ،
وٟمحـ أوصمؼ ذم وصٗمٝمؿ ممـ ن٠ميت سمٕمد ُمئتل أو صمالصمٛمئ٦م ؾمٜم٦م ،وم٤مًمذنـ ٟمٕمدهؿ ُمـ أهؾ اًمبدع ،ىمد نٙمقن سمٕمهد صمالصمٛمئه٦م
ؾمٜم٦م ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م! واًمٜم٤مس ُم٤م نٕمرومقن واىمٕمف ،ومال ومٞمف ؿمؽ أن يمالم اًمسٚمػ اًمذنـ ٓ نتٝمٛمهقن وٓ نٓمٕمهـ ومهٞمٝمؿ
أوصمؼ وأرؾمخ ذم هذا إُمر.
ومٜمحـ ٟم٘مقلٟ :محـ ٓ ٟمتٕمرض ًمٚمرضمؾٟٕ :مف رسمام اًمذنـ نتبٕمقٟمف ذم هذه إظمٓم٤مء همػم ُمقضمدنـ أن ،ومٜمحـ إذا
ُمر يمت٤مب قمٔمٞمؿ اًمؼميم٦م قمٔمٞمؿ اًمٗمقائدٟ ٓ ،مؽميمف ُمـ أضمؾ وضمقد هذه أصم٤مر اًمتل متر ُمٕمٜم٤م ،سمؾ ٟمحـ ٟمبلم وضمٝمٝمه٤م ذم
اًمٓمرنؼ ،وم٠مٟم٤م أىمقل ٓ :ؿمٞمخ اإلؾمالم وٓ اسمـ اًم٘مٞمؿ وٓ همػمهؿ أوصمؼ وأقمٚمؿ سم٤مًمرضمؾ ُمـ اًمذنـ قم٤مسوه ،وٟمحـ ٓ
ٟمتٝمٛمٝمؿ ،وم٢مذا رددت يمالم أمحد ومٞمف رددت يمالم أمحد يمٚمف ،وٓ شمستٓمٞمع أن شم٠مظمذ سمٕمْمف وشمرد سمٕمْمفٟٕ :مؽ شمتٝمٛمف ذم
دنٜمف وٟمٞمتف ،واعمِمٙمٚم٦م ًمٞمس ذم اإلُم٤مم أمحد وطمده ،سمؾ أئٛم٦م اإلؾمالم يمٚمٝمؿً ،مق ؾمٛمٕم٧م اًمٙمالم دمد أن أئٛم٦م اإلؾمهالم
يمٚمٝمؿ نٓمٕمٜمقن.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،هؾ جيقز إنداع إُمقال ذم اًمبٜمؽ سمهام نسهٛمقهن٤م ودنٕمه٦م ،وههل ذم احل٘مٞم٘مه٦م ىمهرضٕ :هنهؿ
نتٍمومقن ومٞمٝم٤م؟ هؾ هذا ُمـ احلٞمؾ؟
( ) 861قمبد اهلل سمـ اعمب٤مرك سمـ واضح احلٜمٔمكم اًمتٛمٞمٛمل ُمقٓهؿ ،أسمق قمبد اًمرمحـ اعمروزي .أطمد إئٛم٦م إقمالم وطمٗم٤مظ اإلؾمالم ،أُمػم اعم١مُمٜملم
ذم احلدن٨مً .مف شمقاًمٞمػُ :مٜمٝم٤م "اًمزهد"  .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م صمب٧م وم٘مٞمف قم٤ممل ضمقاد .وًمد ؾمٜم٦م صمامن قمنمة وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م إطمدى
وصمامٟملم وُمئ٦م .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 5 /16شمرمج٦م  ،)3520وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 378 /8شمرمج٦م .)112
( ) 862قمبد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي سمـ طمس٤من ،سمـ قمبد اًمرمحـ ،اإلُم٤مم اًمٜم٤مىم د اعمجقد ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕمٜمؼمي ،وىمٞمؾ :إزديُ ،مقٓهؿ
اًمبٍمي اًمٚم١مًم١مي .شمقذم سم٤مًمبٍمة ذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م صمامن وشمسٕملم وُمئ٦م ،وهق اسمـ صمالث وؾمتلم ؾمٜم٦م .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م
صمب٧م طم٤مومظ .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل ( 430/17شمرمج٦م  ،)3969وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 192/9شمرمج٦م .)56
( ) 863قمبد اهلل سمـ حمٛمد أسمق سمٙمر اًمٕمبز ،اًمٙمقذم ،اإلُم٤مم ،اًمٕمٚمؿ ،ؾمٞمد احلٗم٤مظ ،وص٤مطم٥م اًمٙمت٥م اًمٙمب٤مر ،وهق ُمـ أىمران :أمحد سمـ طمٜمبؾ،
وإؾمح٤مق سمـ راهقنف ،وقمكم سمـ اعمدنٜمل ذم اًمسـ واعمقًمد واحلٗمظ ،وحيٞمك سمـ ُمٕملم أؾمـ ُمٜمٝمؿ سمسٜمقات .ـمٚم٥م أسمق سمٙمر اًمٕمٚمؿ وهق صبل،
وأيمؼم ؿمٞمخ ًمف هق ذنؽ سمـ قمبد اهلل اًم٘م٤ميض .ىم٤مل أسمق زرقم٦مُ :م٤م رأن٧م أطمٗمظ ُمٜمف .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مرن٥م :صم٘م٦م طم٤مومظ ص٤مطم٥م
شمّم٤مٟمٞمػ .وًمد ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وُمئ٦م ،وشمقذم ؾمٜم٦م مخس وصمالصملم وُمئتلمُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف" :اإلنامن" ،و"اعمّمٜمػ" .اٟمٔمر :هتذن٥م اًمٙمامل
( 34 /16شمرمج٦م  ،)3526وؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ( 122 /11شمرمج٦م .)44

إبطال الحيل
هذا ًمٞمس ُمـ احلٞمؾ ،هذا ىمهرض ،وىمهد ومٕمٚمهف اًمهزسمػم

()864

-ريض اهلل قمٜمهف -ومٗمهل صهحٞمح اًمبخه٤مري ،وٟم٘مٚمهف

ذم رن٤مض اًمّم٤محللم ،أن اًمزسمػم عم٤م ُم٤مت يم٤من قمٚمٞمف دنقن يمثػمة ،وىم٤مل اسمٜمف قمبد اهلل  :وإٟمام يم٤من َد ْنـ اًمهزسمػم -نٕمٜمهل
( )866

ؾمب٥م هذه اًمدنقن -أن اًمرضمؾ يم٤من ن٠مشمٞمف ،ون٘مقل :ن٤م زسمػم ،هذا اعم٤مل ودنٕم٦م قمٜمدك ،أي :أُم٤مٟمه٦م ،ومٞم٘مهقل اًمهزسمػم :إين
أظمِمك قمٚمٞمف اًمْمٞمٕم٦م ،وًمٙمـ هق ؾمٚمػ ،نٕمٜمل :اٟم٘مٚمف ُمـ قمٝمديت إمم ذُمتل ،ومٞم٘مقل :هق ؾمٚمػ ،ومؽمايمٛم٧م قمٚمٞمهف ههذه
اًمدنقن ،طمتك ُم٤مت وهق ُمدنقن ،صمؿ ؾمدد قمٜمف .
( )867

ومٙمذًمؽ هذه اًمبٜمقك أن ،إذا ىمٚم٧م ًمف :ظمذ هذا أُم٤مٟم٦م ،ىم٤مل ًمؽٟ :محـ ًمٞمس قمٜمدٟم٤م أُم٤مٟم٤مت ،وًمٙمـ ههق ؾمهٚمػ،
وٟمحٗمٔمف ًمؽ وٟمستثٛمر ،ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس طمٞمٚم٦مٟٕ :مؽ مل شمدظمؾ ُمٕمٝمؿ قمغم قم٘مد ودنٕم٦م ،سمؾ دظمٚمه٧م ُمٕمٝمهؿ قمهغم
قم٘مد ىمرض :وًمذًمؽ ٟم٘مقل :إن اإلنداقم٤مت أن شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم إصمٛمٝمؿ وطمٞمٚمٝمؿ ورسم٤مهؿ ،ومٚمذًمؽ ن٘متٍم ُمٜمٝم٤م قمغم ىمهدر
اًماورة ،وم٢مذا مل نٙمـ ًمؽ جم٤مل آظمر ،يمام هق احل٤مل اًمٞمقم ،ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًماورة ،وأٟم٧م شمٙمره ومٕمٚمٝمؿ ،وإذا مل ختػ
قمٚمٞمف اًم؛ىم٦م وم٤مضمٕمٚمف قمٜمدك ومٝمذا أطمسـ :طمتك ٓ شمٕمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمرسم٤م.

( ) 864اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقنٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزي سمـ ىميص سمـ يمالب ،أسمق قمبد اهلل اًم٘مرر إؾمدي ،طمقاري رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ -واسمـ قمٛمتف ،وهق أطمد اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م ،وأطمد اًمست٦م أصح٤مب اًمِمقرى .أؾمٚمؿ وًمف اصمٜمت٤م قمنمة ؾمٜم٦م ،وىمتؾ نقم اجلٛمؾ ذم
مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 261 :شمرمج٦م  ،)854واإلص٤مسم٦م ( 553/2شمرمج٦م .)2791
( )865حيٞمك سمـ ذف سمـ ُُم ِّري سمـ طمسـ نـ طمسلم ،أسمق زيمرن٤م احلزاُمل اًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل اًمدُمِم٘مل ،احل٤مومظ اًمزاهد ،أطمد أقمالم اًمِم٤مومٕمٞم٦م .وًمد
ذم اعمحرم ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وؾم ٧م ُمئ٦م .سف أوىم٤مشمف ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف ،وشمبحر ذم احلدن٨م واًمٗم٘مف واًمٚمٖم٦م .يم٤من ذم حلٞمتف ؿمٕمرات
سمٞمض ،ويم٤من قمٚمٞمف ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ذم اًمبح٨م ُمع اًمٗم٘مٝم٤مءً .مف ُم١مًمٗم٤مت ضمٞم٤مد أصمٜمك قمٚمٞمٝم٤م اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػُ :مٜمٝم٤م" :اعمجٛمقع" ،و"روض٦م
اًمٓم٤مًمبلم" .شمقذم ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء اًمراسمع واًمٕمنمنـ ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمبٕملم وؾم٧م ُمئ٦م .اٟمٔمر" :حتٗم٦م اًمٓم٤مًمبلم ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم حمٞمل اًمدنـ"
ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر.
( ) 866قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام سمـ ظمقنٚمد سمـ أؾمد سمـ قمبد اًمٕمزى اًم٘مرر إؾمدي .أُمف أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمدنؼ .وًمد قم٤مم اهلجرة،
وطمٗمظ قمـ اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وهق صٖمػم ،وطم دث قمٜمف سمجٛمٚم٦م ُمـ احلدن٨م .سمقنع سم٤مخلالوم٦م ؾمٜمف أرسمع وؾمتلم قم٘م٥م ُمقت نزند
سمـ ُمٕم٤مون٦م ومل نتخٚمػ قمٜمف إٓ سمٕمض أهؾ اًمِم٤مم وهق أول ُمقًمقد وًمد ًمٚمٛمٝم٤مضمرنـ سمٕمد اهلجرة وطمٜمٙمف اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وؾمامه
سم٤مؾمؿ ضمده ويمٜم٤مه سمٙمٜمٞمتفُ .ىمتؾ ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم ُمـ اهلجرة .اٟمٔمر :آؾمتٞمٕم٤مب (ص 399 :شمرمج٦م  ،)1375اإلص٤مسم٦م
( 89 /4شمرمج٦م .)4685
( ) 867أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب اخلٛمس ،سم٤مب سمريم٦م اًمٖم٤مزي ذم ُم٤مًمف طمٞم٤م وُمٞمت٤م ُمع اًمٜمبل (.)3129

إبطال الحيل
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،إذا يم٤مٟم٧م اعمس٠مًم٦م ُمـ اعمس٤مئؾ اًمٜمقازل ،وٓ أؾمتٓمٞمع اًمبح٨م قمٜمٝم٤م ،وشمْم٤مرسم٧م إىمقال ومٞمٝمه٤م،
ُمثؾ ُم٤م حيدث أن ذم ىمْمٞم٦م شمقؾمٕم٦م اعمسٕمك ،سمامذا ٟم٠مظمذ ُمـ إىمقال؟ أرؿمدوٟم٤م طمٗمٔمٙمؿ اهلل.
إذا يمٜم٧م ٓ شمٕمرف إدًم٦م ،وم٤مشمبع أوصمؼ اًمٜم٤مس قمٜمدك سمٞمٜمؽ وسملم اهلل ،وأدنٜمٝمؿ وأورقمٝمؿ ،اًمذي نٗمتهل سمه٤مًمقرع،
و« َد ْع َُم٤م َن ِرن ُب َؽ إِ َمم َُم٤م َٓ َن ِرن ُب َؽش « ،واشم٘م٤مء اًمِمبٝم٤متش  ،يمام سمٞمٜمٝم٤م ًمٜم٤م اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٤مٔن أيمثهر
( )868

( )869

اًمٜم٤مس ٓ نرند هذه إؿمٞم٤مء ،وًمٙمـ «اإلصمؿ ُم٤م طم٤مك ذم ٟمٗمسؽش  ،وإن أومت٤مك اعمٗمتقن.
( )870

ىم٤مل قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد :اإلصمؿ طمقاز اًمٜمٗمقس ،أي :اًمذي حيز ذم اًمٜمٗمس ،ويمره٧م أن نٓمٚمع قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ،ههذا
هق اإلصمؿ ،ومٜمحـ قمٜمدٟم٤م أصقل ،وم٢مذا اؿمتبف قمٚمٞمؽ رء وم٤مشمريمف ،وىمػ طمتك نتبلم ًمؽ أُمره.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،إذا يم٤مٟم٧م اًمبٜمقك اعمقضمقدة أن يمٚمٝم٤م حمرُم٦م ،ورواشمبٜم٤م شمٍمف ُمـ قمٜمدهؿ ،هؾ جيقز إسم٘م٤مؤه٤م
قمٜمدهؿ؟
خمرضم٤مٕ :ن أُمقاًمٜم٤م ًمٞمسه٧م أُم٤مٟمه٤مت
ُمْمٓمرا خت٤مف قمغم ُم٤مًمؽ اًم؛ىم٦م ،ومٝمذه ضورة ،وإذا اؾمتٓمٕم٧م
إذا يمٜم٧م
ً
ً
حيٗمٔمقهن٤م ،سمؾ أُمقاًمٜم٤م ىمروض ،واًم٘مروض نستثٛمروهن٤م ذم ىمروض أظمرى ،ونراسمهقن ومٞمٝمه٤م :ومٚمهذًمؽ ههذا ٟمهقع ُمهـ
اإلقم٤مٟم٦م ،وم٢مذا يم٤من قمٜمدك وؾمٞمٚم٦م أظمرى ،وإٓ ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًماورات.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،اسمتٚمٞمٜم٤م ذم هذا اًمزُم٤من سم٤مًمتّمقنر سم٤مًمٙم٤مُمػما ،وم٠منٜمام ذهبٜم٤م إمم اعمٜم٤مؾمب٤مت وإمم طمٗمهالت اًمهزواج،
وطمتك سمٕمض ُمس٤مضمدٟم٤م ٓ ختٚمق ُمـ ذًمؽ ،ويمذًمؽ شمٕمٚمٞمؼ اًمّمقر وآطمتٗم٤مظ هب٤م ًمٚمذيمرى ،وإذا ٟمّمحٜم٤مهؿ وهنٞمٜم٤مهؿ
قمـ ذًمؽ اطمتجقا سم٠من اعمِم٤منخ نٔمٝمرون ذم اًمتٚمٗم٤مز ،وجيٞمز سمٕمْمٝمؿ اًمتّمقنرٟ ،م٠مُمؾ شمقضمٞمٝمٜم٤م ذم هذا إُمر.
اًمتقضمٞمف أن اًمتّمقنر ذ ،وأول سمدقم٦م وذك طمّمؾ ذم سمٜمل آدم يم٤من سمسب٥م اًمتّمقنر واًمّمقر ،وم٤مًمتس٤مهؾ ومٞمٝمه٤م
أُمر ظمٓمػم ،وطمتك اًمٕمٚمامء اًمذنـ جيٞمزون اًمتّمقنر اًمٗمقشمقهمراذم ،ذم احل٘مٞم٘م٦م قمٜمهدُم٤م شمٜمٔمهر إمم أىمهقاهلؿ وذم اؾمهتٕمامل
اًمّمقرة دمدهؿ ن٘م٤مرسمقن أظمرنـ ،وم٤معمس٠مًم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ومرق إٓ ذم ُمس٠مًم٦م اًمذيمرى أو همػمه٤م ،وإٓ وم٤مًمذي ن٘مهقل :إن

( )868صحٞمح :أظمرضمف أمحد ( ،) 1727واًمؽمُمذي :يمت٤مب صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمرىم٤مئؼ واًمقرع ،سم٤مب ُمٜمف ( ،)2518واًمٜمس٤مئل :يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب
احل٨م قمغم شمرك اًمِمبٝم٤مت (ُ ،) 5711مـ طمدن٨م احلسـ سمـ قمكم ،ىم٤مل إًمب٤مين ذم صحٞمح اًمٜمس٤مئل :صحٞمح.
(ُ ) 869متٗمؼ قمٚمٞمف :اًمبخ٤مري :يمت٤مب اإلنامن ،سم٤مب ومْمؾ ُمـ اؾمتؼمأ ًمدنٜمف ( ،) 52وُمسٚمؿ :يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة ،سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك اًمِمبٝم٤مت
(ُ ،)1599مـ طمدن٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم.
( )870أظمرضم ف ُمسٚمؿ :يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب ،سم٤مب شمٗمسػم اًمؼم واإلصمؿ (ُ ،)2553مـ طمدن٨م ٟمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من.

إبطال الحيل
اًمتّمقنر اًمٗمقشمقهمراذم جيقز ،إذا ؾم٠مًمتف قمـ اًمّمقر اعمٕمٔمٛم٦م ،ن٘مقل ٓ :دمقز ،وصقر اًمٜمس٤مء اًمتل شمٜمت٘مهؾ سمهلم اًمٜمه٤مس
وشمٙمقن ؾمب٥م اًمٗمقاطمش ،ن٘مقل ٓ :دمقز ،وقمـ صقر إُمقات اًمتل ىمد دمر إمم اًمٜمٞم٤مطم٦م ،ن٘مقل ٓ :دمقز.
وم٠مٟم٧م ٓ شمٜمٔمر :هؾ اًمتّمقنر اًمٗمقشمقهمراذم جيقز أم ٓ؟ سمؾ اٟمٔمر إمم اؾمتٕمامل اًمّمقرة ٟمٗمسٝم٤م ،دمد إىمقال ُمت٘م٤مرسم٦م
يمٚمٝم٤م ،وشمب٘مك ُمس٠مًم٦م اًمذيمرى وم٘مط ،وم٠ميمثر اًمٕمٚمامء ن٘مقًمقن :اًمّمقر ًمٚمذيمرى ٓ دمقزٕ :هن٤م إُم٤م أن شمٙمقن صقر ٟمسه٤مء،
ونٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م همػم اعمح٤مرم ،ومتٙمقن ؾمب٥م اًمبالء ،وإُم٤م أن شمٙمقن ًمألُمقات ومتثػم اًمٜمٞم٤مطم٦م ،ومال ظمػم ذم اًمتّمقنر.
ُمٜمٙمرا ،واعمٜمٙمر ُمٕمرو ًوم٤م ،ىمبؾ هذا زُم٤من يم٤من يمؾ اًمٜمه٤مس قمهغم
وهذا ُمث٤مل عم٤م ىم٤مًمف اسمـ ُمسٕمقد :ؾمٞمٙمقن اعمٕمروف ً
ُمٜمٙمرا ،واعمٜمٙمر ُمٕمرو ًوم٤م ،وم٠مٟم٤م أوِص اإلظمقة مجٞم ًٕم٤م سمٕمدم اًمتس٤مهؾ
هذا ،صمؿ ُمع ُمرور إن٤مم واًمٚمٞم٤مزم ،أصبح اعمٕمروف ً
ومٛمـ شمس٤مهؾ ذم اًمتّمقنر ضمره إمم اًمٗمس٤مد ،ظم٤مص٦م ُمع اجلقآت واًمٜم٧م ،وم٘مد شم١مظمذ اًمّمهقر وشمٜمنمه ذم
ذم اًمتّمقنرَ ،
أوم٤مق :ومٚمذًمؽ حيرص اعمسٚمؿ ونتقرع قمـ اًمتّمقنر ىمد اؾمتٓم٤مقمتف ،سم٤مًمٙم٤مُمػما وسمٖمػم اًمٙم٤مُمػما.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،هؾ نٗمٝمؿ ُمـ يمالُمٙمؿ شمرك اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اًمسٚمٗمٞملم ٕهؾ اًمبهدع ،أم إُمهر
ظمػما.
ومٞمف شمٗمّمٞمؾ؟ أوضحقا ًمٜم٤م ضمزنتؿ ً
إذا يم٤من ذم اًم٘مٜم٤مة ذ أو سمدع أو ومقاطمش أو همٜم٤مء أو ُمقؾمٞم٘مك أو ٟمس٤مء ،صمؿ ن٘مقل :أظمرج طمتك أسم٨م اًمٜمقر وؾمط
اًمٔمٚمٛم٦م! ومٝمذا ُمٗم٤مؾمده أيمثر ُمـ ُمّم٤محلف ،وقمقام اعمسٚمٛملم ؾمٞمحتجقن ،ون٘مقًمقن :اًمِمٞمخ فمٝمر ومٞمٝم٤م ،ومٞمٙمقن ومتٜم٦م هلؿ
ونْمٚمٝمؿ ،أُم٤م إذا وضمدت ىمٜم٤مة ًمٞمس ومٞمٝم٤م سمدع وٓ ؿمبٝم٤مت وٓ ومقاطمش ومٝمذه وؾمٞمٚم٦م وُمٜمٗمذ ًمٚمخػم ،وإن يم٤مٟم٧م هذه
اًم٘مٜمقات شمٜمدر أنٕ :ن اًمٜم٤مس ٓ نرندون ُمثؾ هذه اًم٘مٜم٤مة.
أُم٤م إذا مل دمد ومال خترج ذم وؾمط اًمٔمٚمٛم٦م ،ومال نٙمقن اًمٕمسؾ ذم وؾمط اًمسؿ ،ومٝمذا ٓ نٜمٗمع ،سمهؾ نٙمهقن ُمٗم٤مؾمهده
دائام إٟمبٞم٤مء وأشمب٤مع إٟمبٞم٤مء ٓ نٜمٔمرون هذه اًمٜمٔمرة ٓ ،ن٘مقًمقن :أٟم٤م ٓ
أقمٔمؿ ،وٓ شم٘مؾ :أٟم٤م إن شمريمتٝم٤م ؾمٞم٠ميت همػميً ،
سمد أن أشمٜم٤مزل ُمع اًمٜم٤مس ٓ ،سمد أن أحلؼ اًمٜم٤مس ،وم٤مهلل -قمز وضمؾ -ن٘مقلَ ﴿ :وم٢مِ َُّم٤م َٟم َْذ َه َب َّـ سمِ َؽ َوم٢مِ َّٟمَّ٤م ُِمٜمْ ُٝمؿ ُُّمٜم َت َِ٘م ُٛمق َن * َأ ْو
َّؽ َقم َغم ِس ٍ
ُٟم ُِرنٜمَّ ََّؽ ا ًَّم ِذي و َقمدْْ َٟمَ٤مهؿ َوم ِ٢م َّٟمَّ٤م َقم َٚمٞم ِٝمؿ * َوم٤مؾم َتَٛم ِس ْؽ ِسم٤م ًَّم ِذي ُأ ِ
وطم َل ِإ ًَم ْٞم َؽ ِإ َّٟم َ
اط ُُّم ْس َت َِ٘مٞم ٍؿ﴾  ،ومه٠مًمزم احلهؼ،
ْ
َ
َ
ْ ْ
ُ ْ
َ
( )871

وُمـ قمٚمؿ اهلل ومٞمف ظمػم ؾمٞم٠مشمٞمؽ ،وأُم٤م أن شمتبع اًمٜم٤مس وشم٘مقلُ :م٤مذا نرند اًمٜم٤مس؟ سمٕمد ومؽمة ؾمٞمٙمقن دنٜمؽ ًمهٞمس دنهـ
حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمؾ دنـ أٟم٧م اًمذنـ شمٜم٤مزًم٧م قمٜمف طمتك أسمدًمتف.

( )871اًمزظمرف.43 - 41:

إبطال الحيل
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،هؾ هٜم٤مك ومرق سملم اًمذي نٗمتل وسملم اًمذي نٜم٘مؾ اًمٗمتقى؟
ٟمٕمؿ ،اًمذي نٜم٘مؾ اًمٗمتقى إذا يم٤من نثؼ سم٤مًمٕم٤ممل ،ونٕمت٘مد أٟمف قم٤ممل ؾمٜمل ،أو يم٤من نٕمرف اًمدًمٞمؾ ،ومٝمهذا ُمبٚمهغ وًمهٞمس
ُمٗمتٞمً٤م ،وٓ نٙمقن ضمرنئً٤م قمغم اًمٗمتٞم٤م ،وٓ نِمؽمط ومٞمف ذوط اًمٗمتٞم٤م ،وإٟمام ن٘مقل :هذه ومتقى اًمِمٞمخ ومالن ،وأُم٤م اعمٗمتهل
ومٝمق اًمذي نٙمقن ومٞمف اًمنموطُ ،مثؾ اًمدقمقة إمم اهلل -قمز وضمؾ ،وم٤مًمدقمقة إمم اهلل ًمٞمس٧م ًمٙمؾ أطمهد ،ومهبٕمض اًمٜمه٤مس
هؾ ه ِ
هذ ِه َؾمهبِ ِٞمكم
ن٘مقل :اًمدقمقة ًمٙمؾ أطمد ،ونستدل سمحدن٨م اًمتبٚمٞمغَ « :سم ِّٚم ُٖمُقا َقمٜمِِّّل َو ًَم ْق آ َن ً٦مش  ،سمؾ ىم٤مل -شمٕمه٤مممُ ﴿ :ىم ْ َ
َأ ْد ُقمق إِ َمم اهللَِّ َقم َغم َسم ِّم َػم ٍة﴾  ،ومال ندقمق إمم اهلل إٓ ُمـ يم٤من قمٜمده سمّمػمة سمدنـ اهللً ،مٙمـ اًمذي نبٚمغ ن٘مقل :ؾمهٛمٕم٧م
( )872

( )873

اًمِمٞمخ ن٘مقل هذه اًمٙمٚمٛم٦م احلسٜم٦م ،أو ؾمٛمٕم٧م هذا احلدن٨م.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل اًمس٤مئؾ :أؿمٝمد اهلل قمغم طمبل ًمؽ ومٞمف ،ؿمهٞمخٜم٤م اًمٗم٤مضهؾ أن ٟمهرى ذم اعمٙمتبه٤مت يمتبًه٤م
شمّمػ أهؾ احلٞمؾ سم٠مهنؿ أذيمٞم٤مء ،وأهنؿ ؾم٤مدة ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ،ون٘مقًمقن سمٚمس٤من يمالُمٝمؿَ ﴿ :ذًمِ َؽ َوم ْْم ُؾ اهللَِّ ُن ْ١مشمِ ِٞمف َُمـ َن َِمه٤م ُء﴾
صٕمدت وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ،وإن ِ
ِ
ٟمزًم٧م وم٠مٟم٧م
 ،ودمد ومٞمٝم٤م ُمثالً أن أطمد اعمٗمتلم ُؾم ِئؾ :ىمٚم٧م ُٓمرأيت وهل قمغم اًمدرج :إن

()874

ـم٤مًمؼ ،وم٘م٤مل ًمف :ىمٚمٝم٤م هل٤م شم٘مٗمز ُمـ اًمدرج ،ودمد اًمٕمٜم٤مونـ حتقم طمقل اًمذيم٤مء واًمٗمٓمٜم٦م واًمٜمب٤مه٦م ،ومام ىمقًمٙمؿ؟
ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م ،هذا ذيم٤مء إسمٚمٞمز ٟ-مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمسالُم٦م -وم٢مذا قمرومه٧م احلهؼ ومٕمهض قمٚمٞمهف
سم٤مًمٜمقاضمذ ،ومٙمؿ ُمـ ىمقم أوشمقا ذيم٤م ًء ،وُم٤م أوشمقا زيم٤م ًء ،وأقمٓمقا قمٚمق ًُم٤م وُم٤م أوشمقا ومٝمق ًُم٤م ،ويمؿ ُمـ ىمقم ذيمه٤مؤهؿ يمه٤من
وسم٤مًٓ قمٚمٞمٝمؿ ،وأهؾ اًمسٜم٦م هؿ اًمذنـ نتقروقمقن وخي٤مومقن ،ون٘مٚمهقن اًمٙمهالم واجلهدل ،يمهام ىمه٤مل سمٕمهض اًمسهٚمػ:
ضم٤مًمس٧م أهؾ اًمرأي وم٠مفمٚمؿ ىمٚمبل ،وضم٤مًمس٧م أهؾ اًمسٜم٦م واحلدن٨م َومهالَ َن ىمٚمبهل ،وقمرومه٧م دنٜمهل :ومٙمهؾ يمالُمٝمهؿ:
طمدصمٜم٤م ،وطمدصمٜم٤م ،وىم٤مل اهلل ،وىم٤مل رؾمقًمف ،ون٘مٗمقن قمٜمدُم٤م نِمتبف قمٚمٞمٝمؿ ،وهذا اًمٗمرق سملم هذا وهذا.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل اًمس٤مئؾ :مل أومٝمؿ ن٤م ؿمٞمخ ُمس٠مًم٦م اًم٘مّمد قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ،آُمؾ ضب َُمثَؾ.
هذا ُمـ صمٖمراشمف ٕٟمف مل نٙمـ نٕمتؼم اًم٘مّمد ذم اًمٕم٘مقد ،ومٞم٘مقل :أٟم٤م أطمٙمؿ قمغم اًمٕم٘مد ذم فمه٤مهره ،وٓ أىمهقلُ :مه٤مذا
ن٘مّمد هبذا اًمٕم٘مد ،وأُم٤م ُم٤مًمؽ وأمحد وسم٤مىمل أهؾ احلدن٨م ،ن٘مقًمهقن ٓ :سمهد ُمهع طمهدن٨م قم٤مئِمه٦م وطمهدن٨م قمٛمهر،

( ) 872أظمرضمف اًمبخ٤مري :يمت٤مب أطم٤مدن٨م إٟمبٞم٤مء ،سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إرسائٞمؾ (ُ ،)3461مـ طمدن٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو.
( )873نقؾمػ.108 :
( )874احلدند.21 :

إبطال الحيل
وم٤مًمِم٤مومٕمل -رمحف اهلل -سح ذم يمت٤مسمف إم ،وم٘م٤مل :أٟم٤م ٓ أىمقل ًمٚمِمخصُ :م٤مذا ٟمقن٧م هبذا اًمٕم٘مد؟ وإٟمام قمغم فمه٤مهره
أضمرنفً ،مٙمـ إذا شمبلم سم٘مرنٜم٦م إٟمف أفمٝمر همػم ُم٤م أسمٓمـ ،ومٕمٜمد ذًمؽ ٟمبٓمٚمف.
ومٚمذًمؽ هذه صمٖمرة ،وهل قمدم اقمتب٤مر اًم٘مّمد :وًمذًمؽ هؿ ُمِمقا قمغم أصقًمف ،وىم٤مًمقا :إذن نٚمزُمف أن جيٞمز اًمٕمٞمٜمه٦م
واًمتحٚمٞمؾ وهمػمه.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،هؾ أصم٤مر اًمتل ذم هذا اًمٙمت٤مب يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م أم ٓ؟ وُم٤م ُمقىمٗمٜم٤م ُمـ أصم٤مر اًمْمٕمٞمٗم٦م؟ وهؾ
ٟم٠مظمذ هب٤م؟
ٓ ؿمؽ أٟمف إذا مل نبٚمغ إُمر إمم اًمٜمبل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ونٜمس٥م إًمٞمف ُم٤م مل ن٘مؾ ،ويم٤من اًمٙمالم قمـ إصمهر،
ومٝمذه طمٙمٛم٦م :وًمذًمؽ ٟمحـ ،ويمام ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :ذم أصم٤مر ٓ ٟمتِمدد يمام ٟمتِمدد ذم اًمقطملٕ :ن اًمقطمل ٟمٜمسهبف إمم
قطمك﴾  ،طمتك ذم احلدن٨مً ،مٙمـ أصم٤مر هذه ،إذا يم٤مٟم٧م أصقهل٤م صهحٞمح٦م ،وًمهٞمس ومٞمٝمه٤م
اهلل﴿ ،إِ ْن ُه َق إَِّٓ َو ْطم ٌل ُن َ
( )875

ٟمٙم٤مرة ذم اعمتـ ،ويمٚمٝم٤م شمدل قمٚمٞمٝم٤م اًمنمنٕم٦م ،ومٜمحـ ٓ ٟمتِمدد ومٞمٝم٤م يمام ٟمتِمدد ذم اًمقطمل ،ويمذًمؽ اًمتقارنخ.
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،م٤م اًمْمامن ذم اًمبٜمقك؟
اًمْمامن ذم اًمبٜمقك هق أهنؿ نْمٛمٜمقكُ ،مث٤مل ذًمؽ :ظمٓم٤مب اًمْمامن ،وم٠مي ُم٘مه٤مول نرنهد أن نهدظمؾ ذم ُمٜم٤مىمّمه٦م،
نِمؽمـمقن ُمٜمف ظمٓم٤مب ضامن سمٛمبٚمغ اعمٜم٤مىمّم٦م :اسمتدائل وهن٤مئل ،ومٝمق نذه٥م إمم اًمبٜمؽ ،ون٘مقل :أقمٓمقين ضام ًٟمً٤م طمتهك
أدظمؾ ذم اعمٜم٤مىمّم٦م ،نٕمٜمل اضٛمٜمقين ذم هذا اعمبٚمغ ،وم٢مذا يم٤مٟمقا ٓ نٕمرومقن اعم٘م٤مول ،ومٞمسحبقن اعمبٚمغ يم٤مُمالًً ،وحيبسهقٟمف
قمٜمدهؿ صمؿ نٕمٓمقٟمف ظمٓم٤مب ضامنً ،مٙمـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ،نٕمٓمقٟمف ظمٓم٤مب ضامن سمدون شمٖمٓمٞم٦م ،ون٘مقًمقنٟ :مْمٛمٜمؽ سمهدون
أرسم٤مطم٤م.
شمٖمٓمٞم٦م ،ومٞمْمٛمٜمقه ،ون٠مظمذون قمٚمٞمف
ً
أنْم٤م ،وقمٜمهدهؿ أصهؾ واطمهد ،وشمتٜمهقع
وُمـ ذًمؽ ُمثالً :سمٓم٤مىم٤مت آئتامن ،واًمٗمٞمزا واعمسؽم يم٤مرد ،ومٝمذا ضامن ً
اًمّمقر :وًمذًمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس ن٘مقل :إن سمٕمض اًمذنـ نٗمتهقن أن ذم اًمبٜمهقك أقمٚمهؿ سم٤مٓىمتّمه٤مد ،وأقمٚمهؿ سم٤معمسه٤مئؾ
احل٤مدصم٦م ،وأقمٚمؿ سم٤مًمنميم٤مت ،وذم احل٘مٞم٘م٦م اًمذي ُو ِّوم َؼ جيد أن أصقل هذه إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م واطمهد ،وم٤مًمْمهامن إذا قمرومه٧م
طم٘مٞم٘متف قمٜمد اًمبٜمقك ،دمد أن آٓف اًمّمقر ٓ شمٖمػم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌمء ،وإٟمام هل أؿمٞم٤مء شمسقن٘مٞم٦م وم٘مط :وًمذًمؽ عمه٤م قمهرض

( )875اًمٜمجؿ.4 :

إبطال الحيل
قمغم اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز سمٓم٤مىم٤مت آئتامن ووم٘مف اهلل وم٘م٤مل يمٚمٛم٦م ،ىم٤مل :إن هذا أظمهذ أضمهرة قمهغم اًمٙمٗم٤مًمه٦م ،وههذا ٓ جيهقز
سم٤مإلمج٤مع.
ىم٤مل ذًمؽ ذم ؾمٓمر واطمد ،وؾمبح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ،أٟم٤م ُىمدِِّّ ر زم أن أسمحه٨م ذم اعم٤مضمسهتػم ذم سمٓم٤مىمه٤مت آئهتامن عمهدة
ؾمٜمتلم ،وآظمر اعمس٠مًم٦م شمقصٚم٧م ًمٜمٗمس يمالم اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزنز اًمذي ىم٤مًمف ذم ؾمٓمر ،ىم٤مل :ههذه أضمهرة قمهغم اًمٙمٗم٤مًمه٦م،
ومٗمٝمٛمٝم٤م ُمب٤مذة.
وُمـ ذًمؽ سمٓم٤مىم٤مت آئتامن وهل اًمْمامن ،ن٘مقل ًمؽ اًمبٜمؽِ :
اؿمؽم ممـ ؿمئ٧م ،وأٟم٤م أدومع اًمٗم٤مشمقرة ،وأرؾمٚمٝم٤م ًمؽ
سمٕمد ؿمٝمر ،ومٝمق نْمٛمٜمؽ :وًمذًمؽ ن٠مظمذ أضمرة قمٚمٞمؽ ،قمؼم رؾمقم اإلصدار وهمػمهه٤م ،ون٠مظمهذ أضمهرة قمهغم اًمته٤مضمر،
ون٠مظمذ أضمرة ذم اًمٍمف ،ون٠مظمذ أضمرة ذم اًمسح٥م اًمٜم٘مدي ،ومٞمستٜمٗمع ُمـ هذا اًمْمامن ُمـ يمؾ وضمهف ،وذم اًمسهح٥م
اًمٍمذم نتحقل إمم ىمرض ،وآقمتامد اعمستٜمدي ًمٚمتج٤مر ضامن :ومٚمذًمؽ ٟمحـ ٟم٘مقل :اًمبٜمهقك اًمٞمهقم قمٛمٚمٝمه٤م يمٚمهف إُمه٤م
أرسم٤مطم٤م ،واًم٘مرض واًمْمامن ذم اًمنمنٕم٦م ٓ نٙمقن إٓ جم٤م ًٟمً٤م ،وسمحٛمد اهلل إن ههذا
ىمرض ،وإُم٤م ضامن ،ون٠مظمذون قمٚمٞمف
ً
سم٢ممج٤مع اعمسٚمٛملم ،وذم اًمْمامن سم٤مإلمج٤مع ،ومح٤موًمقا أن ن٘مدطمقا ذم اإلمج٤مع ومل نٗمٕمٚمقا ؿمهٞمئً٤مٕ :ن اًمْمهامن ؾمهٞمٕمقد إمم
ىمرض ،ومٚمذًمؽ إذا أرادوا أؾمٚمٛم٦م اًمبٜمقك ،نؽميمقن سم٤مب اًم٘مرض وسم٤مب اًمْمامن ،ونذهبقن إمم إسمقاب اعمب٤مطم٦م ،قمٜمهد
ذًمؽ شمٙمقن إؾمالُمٞم٦م.
ِ
ٍمنـ قمغم ـمٚم٥م إرسم٤مح ذم اًم٘مهرض وذم اًمْمهامن ،ومٙمٞمهػ شمٙمهقن إؾمهالُمٞم٦م؟! ههذه حمه٤مدة هلل
أُم٤م ُم٤م داُمقا ُُم ِّ
وًمرؾمقًمف ،اهلل -قمز وضمؾ -ن٘مقلَ ﴿ :ىم ْر ًض٤م َطم َسٜمًً٤م﴾  ،واًمْمامن إٟمام نٙمقن ضام ًٟمً٤م طمسٜمًً٤م.
( )876

أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ،ن٘مقل اًمس٤مئؾ :ىمٚم٧م ن٤م ؿمٞمخٜم٤م ذم اًمبٜمقك إهنه٤م شمسهتٕمٛمؾ احلٞمهؾ ذم ُمٕم٤مُمالهته٤مُ ،مهع أن اهلٞمئه٦م
اًمنمقمٞم٦م أضم٤مزت اعمٕم٤مُمٚم٦مُ ،مع أن ومٞمٝمؿ يمب٤مر قمٚمامئٜم٤م ُمـ هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمامء.
اقمرف احلؼ شمٕمرف أهٚمف ،ومال نسٚمؿ أطمد ُمـ ظمٓم٠م ،وم٢من اًمِمٞمٓم٤من ُمٓمٛمٕمف ُمـ اًمٕم٤ممل أن نٔمٗمر ُمٜمف سم٤مخلٓم٠م ،صمؿ نبدأ
نٚم٘مل قمغم قمقام اًمٜم٤مس يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ هلؿ ،ن٘مقل :اٟمٔمروا اًمِمٞمخ ومالن ىم٤مل هبذا ،ونبدأ اًمِمٞمٓم٤من نٚم٘مٜمٝمؿ ههذه احلجه٩م،
لم ًَمٞمقطمق َن إِ َمم َأوًمِٞم ِ٤مئ ِٝمؿ ًمِٞمج ِ
ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وإِ َّن َّ ِ
٤مد ًُمق ُيم ُْؿ﴾  ،طمتك ًمق يم٤من ومٞمٝم٤م ومالن أو ومالن ،أٟمه٧م شمٕمهرف
ْ َ ْ ُ َ
اًمِمٞمَ٤مـم َ ُ ُ
َ
( )877

( )876احلدند.11 :
( )877إٟمٕم٤مم.121 :

إبطال الحيل
احلؼ شمٕمرف أهٚمف ،وم٠مىمقل ًمؽ :هؿ ىم٤مئٛمقن قمغم اًم٘مروض ،واًم٘مروض ٓ دمقز ،وٓ جيقز اًمتٍمنح ومٞمٝم٤م سمه٤مًمرسمح ،أو
وضم َّؾ َُمـ ٓ خيٓمئ.
آطمتٞم٤مل قمغم اًمرسمحُ ،مٝمام يم٤من ومٞمٝم٤م ومالن أو ومالنَ ،
واًمبٜمؽ شمٕمرنٗمف إٟمف شم٤مضمر أُمقال ،ومػمند اعم٤مل ًمػمسمق ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمسف ،ومٚمذًمؽ هذه احلج٦م ٓ دمقز ٓ ،قمغم ظم٤مصه٦م
اعمسٚمٛملم وٓ قم٤مُمتٝمؿ.
ًمٕمكم :شمٔمـ أن احلؼ ُمٕمؽ ،وه١مٓء ومٞمٝمؿ ـمٚمح٦م واًمزسمػم ،ىم٤مل :ؾمهبح٤من
هذا إٟمام نٚم٘مٞمف اًمِمٞمٓم٤من ،ويمام ىم٤مل رضمؾ ٍّ
اهلل! احلؼ نٕمرف سم٤مًمرضم٤مل أم اًمرضم٤مل نٕمرومقن سم٤محلؼ؟!
أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿُ ،م٤م ىمقًمٙمؿ ذم إؾمٝمؿ اعمختٚمٓم٦م؟
ٟمحـ ٓ ٟمٕمرف هؾ خمتٚمٓم٦م أم ٓ؟ وم٢مذا يم٤مٟمقا نٍمطمقن سم٤محلرام ،ومال جيقز اًمدظمقل ُمٕمٝمؿ ،واًمسٚمػ ن٘مقًمقنٓ :
جيقز أن شمِم٤مرك اًمذُمل ظمِمٞم٦م أن نرايب وأٟم٧م ٓ شمدري ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد :إٓ إذا يمٜم٧م أٟم٧م اًمذي شمتقمم اًمنميم٦م ،ومام
سم٤مًمؽ إذا يم٤من نٍمح؟
واعمختٚمط اًمذي شمٙمٚمؿ قمٜمف اًمسٚمػ هق َُمـ اؿمتبف ُم٤مًمف ،صمؿ أراد اًمتخٚمص ،ومٞم٘مقًمهقن قمٜمهد ذًمهؽ :خيهرجٟٕ :مهف
ىمروض٤م حمرُم٦م ،وهذا هق اًمتٕمه٤مون قمهغم اإلصمهؿ
شمقرط ،أُم٤م ه١مٓء ومٞمٍمطمقن ،ن٘مقًمقن :ذيمتٜم٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم أٟمٜم٤م ٟم٠مظمذ
ً
واًمٕمدوان ،ومٜمحـ وقمٚمامؤٟم٤م ٓ ٟمٕمرف هؾ هل ٟم٘مٞم٦م أم خمتٚمٓم٦م؟
همدً ا شمٙمقن خمتٚمٓم٦م ،وأطمٞم٤م ًٟمً٤م ٓ نٔمٝمرون اًم٘مرض،
صمؿ إن هذا إُمر همػم صحٞمح ،وم٤مًمنميم٦م اًمتل شمٙمقن اًمٞمقم ٟم٘مٞم٦م ً
وم٢مذا طمّمٚمقا قمغم اًمٗمتقى حتقًمقا إمم ذيم٦م خمتٚمٓم٦م.
ومٝمذه يمٚمٝم٤م أؿمٞم٤مء ًمٞمس٧م صحٞمح٦م ،ومٝمق نٍمح سم٤محلرام ،وٓ شمٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان.
اًمٚمٝمؿ ِّ
صؾ قمغم حمٛمدٟ ،مس٠مل اهلل مجٞم ًٕم٤م أن نٗمتح قمغم ىمٚمقسمٜم٤م ،وأن ْيدنٜم٤م اًمٍمهاط اعمسهت٘مٞمؿ ،وأن نٙمٗمٞمٜمه٤م ذور
أٟمٗمسٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ،وجيٕمٚمٜم٤م مجٞم ًٕم٤م ُمـ اًمذنـ نٜمٝمقن قمـ اًمسقء ،ونٙمرهقن احلٞمؾ ذم دنـ اهلل ،واًمٙمالم سم٤مًمرأي ذم
دنـ اهلل ،وجيٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمذنـ نتقرقمقن وخي٤مومقن ونت٘مقن ،واًمذنـ نثبتٝمؿ اهلل قمغم اإلؾمهالم واًمسهٜم٦م طمتهك نٛمقشمهقن،
سمٗمْمٚمف وشمقومٞم٘مف وُمٕمقٟمتف ،وصغم اهلل قمغم قمبده ورؾمقًمف حمٛمد.

